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З Новим роком, товариіиі!

До нових успіхів у боротьбі за 

побудову комунізму в нашій країні!
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Рік 1952-й
Ці Сіпській башні зоренос

ного Кремля годинник сповіс
тив кінець 1951 і початок 1952 
року.

■ 3 новий роком, товариші!
Мільйони людей вимовляють 

сьогодні ці слова сердечного 
поздоровлення.

В новорічне поздоровлення 
радянські люди вкладають особ
ливий смисл. Вони твердо і 
непохитно впевнені, що Новий 
рік буде ще одним роком слав
них перемог, бо час працює 
на нас.

На прикладі року, який щой
но минув, ми бачимо велику 
животворну силу соціалістич
ного суспільства. В порівнянні 
з 1950 роком більш ніж на 15 
процентів зросла промислова 
продукція в минулому році. 
Річний приріст виробленої елек
троенергії в сім разів переви
щує кількість виробленої елек
троенергії в дореволюційній 
Росії, Наша країна тепер вип- 

' лавляе стільки сталі, скільки 
Англія, Франція, Бельгія і 
Швеція, разом узяті. Минулий 
рік ознаменовано новим під
несенням соціалістичного сіль
ського господарства: валовий 
врожай зерна перевищив сім: 

-мільярдів пудів.
' Ніяка країна в світі, ніяка 

епоха в історії людства не 
знада таких грандіозних мас
штабів перетворення природи, 
як це здійснюється в Радянсь
кому Союзі. В пустинях Турк
менії, на Волзі, Дону і Дніпрі 
кипить творча праця радянсь
ких людей, які споруджують 
величні будови комунізму.

Новими видатними досягнен
нями ознаменували 1951 рік 
працівники науки, культури, 
літератури, мистецтва.

Невпинно підноситься мате
ріальний добробут трудящих 
міста і села. Життєвий рівень 

' нашого народу підноситься 
швидко і впевнено, як швидко 
і впевнено розвиваються виро
бничі сили нашої країни.

Минулий рік був роком на
полегливої боротьби всього ба
гатомільйонного і багатонаціо
нального радянського народу 
за збереження і зміцнення ми
ру В усьому СВІТІ. ;

А з якими підсумками завер
шили минулий рік амерпкаио- 
англійські палії війни та їх

Спогади І. В. Бабушкіна
Державне видавництво полі

тичної літератури випустило ма
совим тиражем книгу «Спогади 
Івана Васильовича Бабушкіна 
1893-1900 рр.»

В книзі наведено коротку до
відку про життя і діяльність 
робітника 1. В. Бабушкіна, який 
став революціонером-професіо- 
налом під безпосереднім впли
вом В. 1. Леніна.

У книзі вміщена написана 
В. І. Леніним стаття «Іван Ва
сильович Бабушкіп (некролог)». 

лакеї? Чим «ознаменовано» 
1951 рік в країнах, де влада 
належить, грошовому мішку?

Шалена гонка озброєння, 
зростання безробіття і зубо
жіння народних мас, звіряче 
бомбардування міст і сіл Кореї, 
насильства і знущання з во
лелюбного корейського народу 
—ось їх «підсумки», ось їх 
«досягнення». Даремно кричать 
трубадури буржуазної преси 
про так званий «американсь
кий рай». Цей «рай» добре від
чувають на своїх сііипах прос
ті люди. Багатомільярдні при
бутки капіталістичних монопо
лій породжують мільйони без
робітних. Там таланти, совість, 
честь і людську гідність куп
ляють і продають. Така циніч
на диктатура доллара!

Але чорним силам реакції і 
війни протистоять могутні си
ли миру, які з кожним днем 
зростають і міцніють. В аван
гарді цих сил ідо наша Бать
ківщина Все передове людство 
світу вбачає в СРСР послідов
ного захисника інтересів тру
дового народу.

Трудящі нашої країни, зуст
річаючи Повий рік, прагнуть 
ще сильніше розгорнути соціа
лістичне змагання, щодня, що
години трудом своїм зробити 
новий вклад у ще більше воз
величення своєї любимої Бать
ківщини,

Радянським людям не влас
тиве самозаспокоєння. Вони яс
но бачать, що виконання гран
діозних завдань у 1952 році 
потрібує великих зусиль, що 
нелегко брати нові верши
ни на нашому великому іс
торичному шляху. Але радян
ським людям не страшні ніякі 
труднощі. Тісно згуртованими 
навколо партії більшовиків, 
навколо великого вождя і вчи
теля, прапороносця миру—то
вариша Сталіна народи нашої 
країни у 1952 році зроблять но
вий крок вперед по шляху бу
дівництва комунізму.

Хай же з кожним днем зро
стає армія передовиків промис
ловості і сільського господар
ства, хай яскравіше горять вог
ні соціалістичного змагання!

З Новим роком, товариші! 
За наші нові, великі перемоги 
у 1952 році!

В. І. Ленін називає Бабушкіна 
гордістю партії, народним ге
роєм, який присвятив себе ціл
ком боротьбі за визволення ро
бітничого класу.

Спогади про своє життя і ре
волюційну діяльність, які охоп
люють 1893 -1900 роки, були 
написані 1. В. Бабушкіним за 
наполяганням В. 1. Леніна.

1. В. Бабушкін був одним з 
перших агентів ленінської 
«Искрьі», найстараннішим її 
кореспондентом. (ТАРО.)
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Олексій СУРКОВ

Новорічний 
тост

Вся в зорях
Блакить над Кремлем проп- 

лива.
І в серці,
Як відзвук побідного росту, 
Як пісня крилата,
Звучать ці слова,
Гарячі слова 
Новорічного тосту.
Достойно і чесно
Трудилися рік
І в праці
Ми славу свою відшукали.
За щастя!
За Сталіна!
За трударів
Від щирого серця
Піднімем бокали.
І клятву дамо:
Так, як вождь заклика, 
Високо над світом 
Знамена тримати.
І силу могутню 
Знаходить в руках, 
Невтомно шляхи
В комунізм прокладати.

Переклад з російської.

★

Виконали річний
Закінчився 1951 рік. З усіх 

кіпців країни йдуть радісні вісті 
про додаткове виконання під
приємствами річного плану, 
про випуск продукції в рахунок 
1952 року.

Виконуючи зобов'язання, взя
ті в листі товаришеві Й. В. 
Сталіну, трудящі Ленінграда і 
Ленінградської області достро
ково виконали річний план по 
виробництву валової продукції.

Видатного успіху добились 
гірники тресту «Нікополь—Мар
ганець» в соціалістичному зма
ганні з шахтарями Чіатурсько- 
го басейну. Достроково завер

Для нас, шахтарів, минулий 
рік був роком наполегливої 
боротьби за невпинне зростан
ня темпів вуглевидобутку, зни
ження собівартості, підвищен
ня продуктивності праці.

Шахта понад річний план 
видала тисячі тонн вугілля. 
Собівартість знижено на 2 про
центи, зекономлено 300 кубо

В 1951 році колектив заво
ду добився визначних вироб
ничих успіхів. Річний план 
випалення цегли виконано на 
115 процентів. За рахунок ме
ханізації трудомістких проце
сів і запровадження нових ме
тодів праці зекономлено близь

шивши річний план виробітку 
марганцю, гірники видали руди 
в цьому році на 30,4 процен
та більше, ніж у 1950 році, і 
дали понад 2 мільйони 200 ти
сяч карбованців нагромаджень.

По всьому металургійному 
циклу завершив річне завдан
ня колектив Кузнецького ме
талургійного комбінату імені 
П. В. Сталіна. Тільки за 11 
місяців комбінат одержав 20 
мільйонів карбованців надпла
нової економії.

Нових успіхів у соціалістич
ному змаганні з нафтовиками 
Баку добились працівники наф- 

До дальших успіхів
/. ПЕЧКОВСЬКИЙ начальник іиахти № 2

метрів кріпильного лісомате
ріалу. Значно зросла продук
тивність праці. Якщо в 1950 
році виробіток на одного ро
бітника становив 20 тонн ву
гілля, то в 1951 році—29 тонн.

Всі дільниці добились колек
тивної стахановської роботи. У 
нас немає відсталих.

Ми не заспокоюємось на ус

Дамо будовам більше цегли
П. КИДАЛОВ — директор цегельного заводу № 2

ко 109 тонн донецького вугіл
ля і багато кіловат-годин елек
троенергії. Лише за 11 міся
ців економія обчислюється в 
630 тисяч карбованців.

Крім того, робітники і робіт
ниці на 2 проценти проти ми
нулого року знизили брак.

план
тової промисловості України. 
Об'єднання «Укрнафта достро
ково завершило план видобут
ку пальпого. Собівартість тон
ни палива знижено на 3,5 про
цента проти плану. Всі промис
ли об'єднання видобувають наф
ту в рахунок 1952 року.

В Кривбасі пад копрами шахт 
рудіїиків ім. Рози Люксембург, 
ім. Орджонікідзе та інших за
майоріли вимпели гірницької 
трудової слави, які сповістили 
про завершення річпого плану 
видобутку руди.

(РАТАУ).

піхах. Колектив повністю під
готувався до виконання вироб
ничого плану 1952 року. Він 
зосереджує увагу на дальше 
піднесення вуглевидобутку, по
ліпшення якісних показників, 
широке впровадження графіка 
циклічності—основи стаханов
ської праці шахтарів.

Стахановськими ділами про
славили себе майстер обпалений 
Касіян Бондаренко, підсипаль
ниця вугілля Ганна бдисавет- 
ська, садчики цегли Никифір 
Колісник, Сергій Гутинович та 
інші. Вони виконали по півто
ри річних норми.
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В труді прославимо Вітчизну рідну
★ ★ ★

Відрадні
Моди рік паполег-

лпвої творчої праці радянських 
людей. Як і всі трудівники на
шої неосяжної Батьківщини, 
передові гірники шахти № З 
зустріли новий, 1952 рік виз
начними виробничими успіхами. 
Вони видали помад план тися
чі тонн вугілля.

Серед колективу першість 
здобула зміна гірничого майст
ра Григорія Станкова-, в якій 
я працюю. Лише в грудні вона 
виконала своє виробниче зав
дання на 139 процентів, від
вантаживши в подарунок країні 
стільки вугілля, що його не 
вбереш у залізничний ешелон.

Що ж нам забезпечило ус
піх? Організованість, злагод
женість, застосування досвіду 
стахановців. Розкажу про себе. 
Працюю я кріпильником з на
парником — молодим шахтарем 
Іваном Конограєм. Ми завжди 
виробляємо не менше півтори 
норми. Мій виробіток досягає 
200 процентів. Спускаючись у 
шахту за півгодипи до початку 
роботи, я запасаюсь на всю 
зміну кріпильним лісоматеріа
лом, ретельно підготовляю ро
боче місце.

Головне в нашій справі—це 
правильне і хорошо освітлен
ня забою. Раніше для освітлен
ня ми користувалися акумуля
торними ліхтарями. У мало ос
вітленому забої не було змоги 
впевнено працювати. Я дістав 
велику електролампу і перед 
тим, як приступати до роботи, 
підключаю її безпосередньо до 
електрокабеля там, де мені пот
рібно. У добре освітленому ро
бочому місці я дістав можли-

—О—
Випереджають час

Високими виробничими успі
хами зустріли новий рік стаха- 
новці будівельного управління 
тресту «Олександрі явуглероз- 
різ». Мулярі І. П. Ульянов та 
В. М. Суботіп, тесляр II. И. 
Павленко, застосовуючи пере
дові методи праці, достроково

Тисяча дев'ятсот п'ятдесят другий
Б'ють Кремлівські куранти. їх 

мелодійний дзвін пливе над вкри
тою снігом Красною Площею, ве
личним Ленінським Мавзолеєм, 
що виділяється на фоні сплячих 
голубих ялин, пливе над зубчати
ми стінами Кремля...

Над всією країною радянською 
пливе цей дзвін.

Наша Батьківщина зустрічає 
новий, 1952 рік.

Горять у північному небі рубі
нові зорі Кремля. їх промені ос
вітлюють життя мільйонів трудя
щих країни перемігшого соціаліз
му. Кличуть до нових перемог 
народи, які визволилися від іга 
капіталу на Сході Європи і в 
Азії. Вселяють віру в перемогу 
правого діла в серця сотень міль- ; 
йонів простих людей земної кулі.

Громадяни могутнього Радянсь
кого Союзу поздоровляють один 
одного з Новим роком, з новим 
щастям. Вони славно потрудилися 
в минулому році.. Завдяки цьому 
наша Батьківщина зробила ще 
один крок по шляху до комуніз
му. І свої кращі думки, кращі по
чуття звертають радянські люди 
до творця всіх наших перемог 
Йоснфа Віссаріоновича Сталіна.

В яскравих цифрах уявляються 
нам підсумки минулого року. Біль
ше ніж на 15 процентів збіль- 
шувться промислова продукція в

підсумки
вість на 30—40 процентів під
вищиш продуктивність прапі.

Ми з Іваном Конограєм бо
ремось за чистоту і культуру 
робочого місця. Прагнемо, щоб 
в забої не було зайвих відхо
дів матеріалів, породи, вугілля, 
бо все це утруднює рух. Транс
портерну стрічку завжди огород
жуємо риштаком, щоб її не за
сипало вугілля.

Важливе значення має пра
вильне кріплення забою. Його 
провадимо акуратно, не допус
каємо переробок, що знижу
вали б продуктивність. Мп пра
цюємо за принципом: сім раз 
одмір—раз відріж.

У змаганні приділяємо вели
ку увагу якісним показникам, 
боремося за зниження собівар
тості вугілля. Одним з джерел 
зниження собівартості є економ
не витрачання матеріалів. Ми 
прийшли до висновку, що еконо
мити кріпильний лісоматеріал 
можемо щоденно. Так, наприк
лад, 19 грудня мепі слід було 
витратити 9 деревин для уста
новки рам на верхняки, а вит
ратив лише 3. Шість деревин 
використав старих, що вже були 
в кріпленні. Таким чином, за 
рахунок повторного використан
ня стояків я лише за останній 
квартал зекономив ЗО кубомет
рів кріпильного лісоматеріалу.

Підсумки відрадні. Але вони 
не задовольняють пас. В ново
му році доб'ємось ще кращих 
успіхів—внесемо новий вклад в 
справу боротьби за міцний і 
тривалий мир, за дальше зміц
нення могутності нашої країни.

М. Кузьменко, 
кріпильник шахти № 3.

виконали річні плани, і зараз 
працюють в рахунок 1953 року.

В рахунок 1954 року тепер 
працює муляр II. Л. Шулімов.

Знатні стахаиовиі з кожним 
днем нарощують темпи. Випе
реджаючи час, вони домагають
ся нових успіхів.

порівнянні з 1950 роком і в два 
рази—в порівнянні з 1940 роком. 
Майже на дві третини цей при
ріст іде за рахунок підвищення 
продуктивності праці радянських 
людей. Зараз в нашій країні вип
лавляється стільки сталі, скільки 
в Англії, Франції, Бельгії і Шве- 

I ції, разом узятих. Тільки річний 
приріст вироблення електроенер
гії в 7 разів перевищує все ви
робництво її в дореволюційній Ро
сії. Валовий урожай зерна дося
гає більше 7 мільярдів пудів, а 
бавовни виробляється більше, ніж 
у відомих своїм бавовноводством 
країнах—в Індії. Пакистані і Єгип
ті, взятих разом.

Знову виросла оснащеність сіль
ського господарства найновішою 
технікою. На 11 процентів збіль
шились неподільні фонди колгос
пів. Більше ніж у два з полови
ною рази в порівнянні з 1940 ро
ком виріс обсяг державних вкла
дів у капітальне будівництво. У 
містах і робітничих селищах за 
рік житловий фонд збільшився на 
27 мільйонів квадратних метрів, 
в сільських місцевостях—на 400 
тисяч житлових будинків.

Ще більше піднявся матеріаль
ний добробут народних мас Ви
разом цього став і ріст на 12 про
центів національного прибутку 
СРСР, який належить цілком тру

Наші читачі 
повідомляють 

Стахановці- 
раціоналізатори 
Добре попрацювали в минуло

му році раціоналізатори Семе- 
нівського тресту. Вони внесли 
біля 100 цінних раціоналізатор
ських пропозицій, спрямованих 
на підвищення темпів, механіза
цію трудомістких робіт, зни
ження собівартості будівниц
тва.

Змінний інженер ">ов. Рижен- 
ко механізував процес підійман
ня І опускання лемеша відваль
ного плуга. Завдяки цьому вис- 
вободилось 9 чоловік, які перей
шли на інші дільниці. Економія 
становить 41 тисячу карбован
ців на рік.

Слюсар механічних майсте
рень тов. Колесник виготовив 
пересувні контакти для магніт
них пускачів екскаватора.

Машиніст екскаватора тов. 
Донець замість мастила засто
сував гудронне змащування де
яких механізмів. Все це дало 

; значну економію коштів.
Завдяки здійсненню раціоналі- 

; заторських пропозицій державі І збережено понад 3 мільйони кар
бованців.

І. Ромвненко, 
робітник.

Завершили 
квартальний план 
ремонту тракторів
Впровадивши вузловий метод 

■ ремонту, механізатори Корис- 
! тівської МТС достроково, 25 
| грудня минулого року, заверши

ли план ремонту тракторів 
четвертого кварталу.

П'ять тракторних бригад вже 
повністю підготувались до вес
няних польових робіт.

Стахановською працею відзна
чились слюсарі Гаврило Круглен- 
ко, Володимир Кравченко, токар 
Борис Зеленський та коваль Гри- 
горій Дмитрієв. Вони викону
ють свої завдання на 170 — 200 
процентів.

У подарунок новому 1952 ро
ку механізатори МТС відремон
тували понад план 6 тракторів.

І. Попов, 
заступник директора МТС 

по полігчастині.

дящим, і четверте за останні ро
ки зниження цін. і величезний 
ріст товарообороту, і різке збіль
шення виробництва продовольчих 
і промислових товарів.

Закипіло життя в пустинях 
Туркменії, в приволзьких, при
донських і придніпровських сте
пах—на трасах грандіозних кана
лів і будівельних майданчиках ве
личних гідроспоруджень сталінсь
кої епохи. Зазеленіли нові зарос
лі лісних насаджень. Творчість вче
ного і стахановця - бавовняра, 
письменника і спортсмена, майст
ра театральної культури і гірника, 
піднялася на ще вищу ступінь.

Всі ці успіхи—результат мудро
го керівництва партії більшовиків, 
великого Сталіна, незгасаємого 
творчого ентузіазму мільйонів.

В 1951 році радянські люди від- 
I святкували 15-річчя з дня, коли 

був прийнятий величний доку- 
| мент нашої епохи — Сталінська 

Конституція. Цей документ закрі
пив той факт, що наша Вітчизна 
вступила в смугу завершення бу
дівництва соціалістичного суспіль
ства і поступового переходу до 
комунізму.

Величезні права і свободи га
рантувала трудящим—господарям 
свого життя—Сталінська Консти
туція. Право на працю, право на 
відпочинок, право на освіту, пра-

СПІВДРУЖНІСТЬ
...На Байдаківсьній брикет

ній фабриці комуніста Дмитра 
Антоновича Бадейка направили 

| в цех сушильником. Справа 
складна. Біля двох місяців він 
вивчав механізми, набував дос
від, знайомився з правилами 
догляду і експлуатації. Спочат
ку було важко, але потім, коли 
Дмитро Антонович досконало 
оволодів спеціальністю, став пе
ревиконувати норми.

...До початку зміни залиши
лося 20 хвилин. В нарядній 
відбувалась бесіда. Проходила 
вона організовано: по черзі ста
вили запитання, відповідав 
один, його доповнювали інші. 
Агітатор Дмитро Антонович втру
чався лише тоді, коли треба 
було з'ясувати особливо важли
ве питання.

Бесіда була про події в ра
дянській країні і за рубежем.

Коли бесіда закінчилась, ро
бітники підвелися і попрямува
ли в цехи — кожен на своє 
місце.

Ще там, в нарядній, Дмитру 
Антоиовичу приглянувся моло

ПОШТАР: — Мабуть, ваші друзі помилились на 
цілих п'ять років!

— Ні, вони помилились лише на рік: я вже працюю 
в рахунок 1958 року.

Мал. В. Лискова.
ДЛЧ І' Л.11 И'І Н'ІЦІІ І II НІ ————

во на матеріальне забезпечення в 
старост), а також на випадок хво
роби і втрати працездатності. Жо
ден трудящий з країнах капіталу 
не користується і не може корис
туватися такими правами.

Ось цифри—яскраві свідки то
го. як Радянська держава гаран
тує ці права, здійснює їх. В нашій 
країні немає безробіття. До кінця 
післявоєнної п'ятирічки чисель
ність робітників і службовців, зай
нятих в народному господарстві 
СРСР, зросла проти 1940 року на 
7 мільйонів 700 тисяч чоловік і 
становить 39 мільйонів 200 тисяч 
чоловік. Тільки в 1951 році по 
безкоштовних і пільгових путів
ках у здравицях відпочивало і лі
кувалося близько 2 мільйонів 700 
тисяч робітників і службовців. В 
наших вузах і технікумах навчає
ться 2 мільйони 720 тисяч чоло
вік. Зараз в СРСР працює більше 
5 мільйонів спеціалістів з вищою 
або середньою технічною ос
вітою і не менше число спеці- 
алісгів-практиків, які виросли на 
виробництві і навчалися на кур
сах без відриву від роботи. Лите 
протягом післявоєнної п'ятирічки 
держава витратила на соціальне 
страхування (не враховуючи асиг
нувань на медичну допомогу ро
бітникам, службовцям і їх сім'ям) 
80,1 мільярда карбованців. В ми
нулому році на ці ж цілі вкладе
но понад 21 мільярд карбованців. 
Що можуть протипоставити цим 
цифрам капіталісти і їх лакеї в

дий робітник. По воєнній гім
настерці і туго затягнутому по
яску нетрудно було визначити, 
що він лише недавно повернув
ся з армії. То був Павло Нерух.

Комсомолець Павло Нерух 
почував себе па роботі якось 
незвичайно. Помічаючи це, 
Дмитро Антонович часто підхо
див до нього і практично до
помагав йому правильно готу
вати механізми, а під час ро
боти—доглядати сушильні ба
рабани.

Минуло кілька тижнів і Пав
ло став самостійно працювати 
сушильником. Зараз він також 
виконує завдання.

Дмитро Антонович навчаєть
ся в гуртку по вивченню істо- 

і ріі ВК1І(б) підвищеного типу. 
Набуті знання він охоче пере
дає товаришам. Так зародилась 
міцна дружба комуніста Дмитра 
Антоновича Баденка з його то
варишами.

Ф. Клименко, 
заступник секретаря партбюро 

Байдаківської брикетної 
фабрики.

особі правих соціалістів? В най
головнішій країні імперіалістично
го табору—Сполучених Штатах 

; Америки—десятки мільйонів без- 
| робітних і напівбезробітних, 6 міль

йонів дітей простих американців 
не мають можливості відвідувати 
школу, майже три чверті бюд
жету іде на гонку озброєнь, а ча
стки одного процента -на охорону 
здоров'я...
-З чим приходить цей рік в роз

дираючій непримиримими супереч
ностями світ капіталізму? З ще 
більшим ростом армії голодних, 
бездомних людей. З хворобами, 
які ніде лікувати, з сльозами вдов 
і сиріт, на які ніхто не зверне 
уваги. 1 з новим вибухом атом , 
водневої істерії дільців Уолл-стрі- 
ту і Сіті, які намагаються вило
вити в потоках людської крові 
мільйони і мільярди доларів.

Каламутна хвиля люті, що охоп
лює імперіалістичних людиноне- 

] нависників, розбивається об не- 
| похитну гранітну скелю, що може 

відбити будь-який натиск. Ця 
! скеля—нездоланий, все зростаючий 

рух прихильників миру, в перших 
рядах якого йде наймиролюбніший 
народ земної кулі, талановитий, 
героїчний, сильний радянський на
род.

...Встає новий день над країною 
соціалізму. День немеркнучого 
щастя, до якого веде нас світоч 
світу, мудрість світу — великий 
Сталін.

З Новим роком, товариші!
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Пурпуровими вогнями нам новий сіяє час
БІЛЯ ЯЛИНКИ <

Передноворічва ніч. Яскраві 
вогні вікон дитячого будинку 
імені Сталіна перетинають ву
лицю золотистими снопами світ
ла. Дзвінкі дитячі голоси, весе
лий сміх чутно навколо. Го
мінлива дітвора заповнила под
вір'я і попрямувала туди, де ізу
мрудними вогнями, у святково 
прибраному приміщенні сяяла 
новорічна ялинка.

—З Новим роком, з новим 
щастям,—поздоровляє своїх ви
хованців директор дитбудинку 
т. Роженко.

Під звуки оркестру все за- 
кружлялось у вихорі тапців. 
Почався новорічний бал маска
рад.

Як і всі, вихованці дитячо
го будинку зустрічають 1952 
рік новими успіхами у навчан
ні. їх подарунок Батьківщині 
-—добра і відмінна успішність.

Ось в стрімкому коловороті, 
навколо сяючої ялинки тан
цюють юпі художники Вася 
Селіонов і Гриша Єзан. Малю
нок Валі «За міцний мир», що 
тут поряд на новорічній вис
тавці юних талаптів, привертає 
увагу багатьох вихованців, ви-

хователів, гостей. Не бути вій
ні, її не допустять сили людей 
доброї волі—такий смисл його 
картини.

Вихованці будинку знають, 
що такс війна. Вона забрала 
їх батьків, матерів. Держава 
зробила все, щоб діти не від
чували сирітства. Матір'ю їм 
стала Батьківщина,^ батьком 
своїм називають вихованці ве
ликого Сталіна. 1 вони приєд
нують свій юний голос до 
незліченної армії борців за 
мир.

До зустрічі Нового року ви
хованці присвятили багато своїх 
робіт. Милують око художні 
вишивки Дюсі бфімової, Валівишивки Дюсі Сфімової, 
Уськової, мережива Шурп Не
відомої, Наді Гури, ПІури За- 
валипіч і багатьох інших.

Ізумрудними вогнями горить 
ялинка, щастя випромінюється 
з дитячих очей. їх почуття, 
висловлені в пігнях, віршах, 
декламаціях, танцях новорічно
го концерту, звернені в цей 
час до Москви, де живе й пра
цює мудрий батько і вчитель— 
великий Сталін.

Иро це ще раз яскраво роз-

повідає новорічний номер літе
ратурної стінної газети, де |- 
вміщепо кілька віршів почат
ківців, вихованців дитбудинку.

Не забудем Сталнна,
Сталий наш отец.
Пусть живет наш Сталим 
Много, много лет.

Так висловив свою любов до 
своєї Батьківщини і великого 
Сталіна Вітя Станіславськпй, 
такі думи і побажання кожно
го вихованця.

Урочисто закінчується зуст
річ нового року. Вихованці 
йдуть на спочинок. Сьогодні 
вони продовжать свято. Части
на вихованців поїде в гості до 
своїх шефів—шахтарів Байда- 
ківського вуглерозрізу, інші — 
відвідають кіно, театр, а 15 
передовиків навчання поїдуть 
до міста Кіровограда на ново
річну ялинку.

Веселий, щасливий новоріч
ний день у вихованців дитбу
динку імені Сталіна. А скіль
ки ще щасливих днів чекає їх: 
багато, багато—ціле життя.

В Леонтьвь.

їх праця—вЄЛІЗАР КОБЕЛЄВ, 
бригадир наваловідбій
ників шахти №3, брига
да якого видала в мину
лому році тисячі тонн 
вугілля понад план. 
шахтаря ЄлізараУ

Плани завжди зрілі 
Дати тисячі країні 
Тонн буровугілля.
Закрутилися колеса 
На копрі високім. 
Привітав шахтар бригаду 
З новим, славним роком: 
—У минулому чудово 
Ми попрацювали 
Ешелони додатково 
Країні послали.
Щоб вона росла, міцніла, 
Будем і надалі 
Працювати в шахті рідній 
Так, як вчить нас Сталін.
У шахтаря Єлізара 
Плани завжди зрілі — 
Дати тисячі країні 
Тонн буровугілля.

ім'я мируХАРЛАМПІЙ ЩЕРБАКОВ,
муляр будівельного уп
равління тресту „Олек- 
сандріявуглерозріз ", іні
ціатор швидкісних ме
тодів спорудження бу
дівель.
місті і за містому

Ряди новобудов: 
Лікарні, школи, ясла 
Воєводить Щербаков. 
Його не зупинити 
В пориві трудовім, 
Цеглину по цеглині 
Вкладає в світлий дім. 
Це значить, не бувати 
Руїнницькій війні, 
А миру процвітати 
На сонячній землі.

Новий рік в права вступає, 
Б'ють куранти на Кремлі,
1 в Октябрському чути:
-З Новим роком, шахтарі!

З Новим роком, з новим 
щастям —

Всюди радість, лине спів, 
і ялинки новорічні
Сяють сотнями вогнів.
І сміються в небі зорі,

Ллється пісня вдаль і в шир. 
Новий рік несе нам щастя, 
Славу, радість, дружбу, мир. 
Новий рік в права вступає,
Б'ють куранти на Кремлі, 
1 в містечку нашім чути: 
— З Новим роком, шахтарі!

Валентина СЕРГІЄНКО, 
селшце Октябрське.

Славная страница
Грядущеє в нас не в потемках шаги, 
А твердая поступь народов,
Не трепет скользящей на ощупь ноги,
А песня по.тей и заводов.

Страницей истории стал еще год, 
Прошел он для нас не бесследно— 
Гигантские стройки возводит народ, 
Огни коммунизма сияют победно.

Простори советской земля широкії
И думьі людей наших смельї.
Ведут нас к победам большевики, 
За Ленина—Сталина дело.

Гірники шахти „Кочегарка'1. 
Сталінської області, люблять слу
хати змістовні бесіди вибійника 
Миколи Кіндратовича Бутенка. 
Добра особиста бібліотека допо
магає агітаторові підбирати до бе
сід цікаві матеріали. Тов. Бутенко 
систематично поповнює свій книж
ковий фонд новинками політичної 
та художньої літератури.

На знімку: М. К. БУТЕНКО і 
його дочка Іра, учениця 6-го кла
су, в магазині ^Книготоргу" під
бирають літературу.

ІВАН КОВАЛЬ,
токар майстерні авто
транспортної контори 
тресту „Укрвуглемон- 
таж“, тепер працює в 
рахунок 1955 року..

Він обточує деталі
Аж іскриться синя сталь. 
Обганяє часу далі 
Токар наш Іван Коваль.
Втулку треба до машини 
Одна мить—і втулка є!
І, як правило, щозміни 
По три норми він дає.
Клас в роботі, всі ми знаєм, 
Заслуговує уваги.
Так давайте' ж побажаєм 
Нових сил йому й наснаги.

ОЛЕКСАНДР СИВОКОБИЛКА, 
бригадир рільничої 
бригади радгоспу „ Ко
мінтерн" виростив на 
кожному із 108 гекта
рів по 23,5 центнера 
озимої пшениці.

Олександр Сивокобилка 
Бригадир—на славу, 
Бо багатий урожай 
Виростив державі.
Недаремно на груді 
В нього Орден сяє, 
І старіші молоді 
В „Комінтерні11 знають
Він по праву заслужив 
Собі нагороду, 
Наполегливо ж трудивсь 
Для блага народу.
Полюбуйтесь, на столах — 
Білі паляниці!
То ж господарки спекли 
Із його пшениці.
Побажання бригадиру 
Кожний посилає: 
— Більше таких паляниць 
Хай країна має!

Станіслав МІРКОТАН.

Успіхи в навчанні

Анатолий ЛОГВЯН,
учених Косовской ередней школьї.

Учні Мартоіванівської семи
річної школи зустрічають но
вий 1952 рік успіхами в навчан
ні. 19 школярів з усіх дисциплін 
за перше півріччя 1951—52 нав
чального року мають лише від
мінні оцінки. В числі відмінни
ків шість першокласників—Вітя 
Королько, Віра ЛСамина, Віра 
та Люда Федоренки, Тамара

Дякова та Вітя
Вчора в ШКОЛІ 

річний вечір та 
тям вручено новорічні подарун
ки. Силами учнів школи був да
ний цікавий новорічний концерт 
художньої самодіяльності.

А. Федоренко, 
житель села Марюіванівки.

Могплей. 
відбувся ново- 

ялинка, де ді-

★

Скільки Нових років зустрів Дід 
Мороз за свій вік. і сам того злі
чити не міг.

—Багато,—каже, та й усе.
Ллє під Новий, 1952-й рік Дід 

Мороз, мов би помолодів, ще з 
вечора збирався „володіння свої" 
обійти. Він ретельно розчесав си
ву розкішну бороду, одяг біло
сніжного з сріблястими відблиска
ми кожуха (від морозу) і таку ж 
гостроверху шапку, хутром знизу 
кругом обшиту, взяв свого чарів
ного крижано-іскристого ціпка і, 
закинувши на плече клунок з по
дарунками для дітей, вийшов з каз
кового палацу снігового.

Вийшов Дід Мороз і замис
лився.

А перед ним путь-доріжка даль
ня пролягла в усі сторони та вся 
засніжена, засніжена така. Навк
руги ліси дрімучі та юні лісосму
ги, в іній одягнуті, привітно вкло
нялись Діду Мораау.

І і д М о р о
Даль вогнями електричними 

мигтіла вся.
Так радісно Діду Морозу стало, 

що аж пісня в серці спалахнула.
То ж ти радянська. Країно 

моя,
Освітлюєш далі зірками з 

Кремля...
"... Вечір перед Новим роком для 

дітей був сповнений багатьма 
приємними і хвилюючими приго
дами. Діти веселились коло безлі
чі привабливих ялинок, і скрізь 
був бажаним гостем у них Дід 
Мороз.

В Палаці піонерів він з Сніжин
кою на маскараді виступав, в 
школах квітчав ялинки ясноликі, 
а біля міської великої ялинки на 
майданчику на почесній . новоріч
ній вахті миру стояв.

Коли опівночі урочисто і вели
чаво пролунали над землею пере-

ЛЕГЕНДА
З
і дзвони кремлівських курантів, що 

провістили народам Новий рік, у 
довгому житті Діда Мороза ста
лася ще одна незабутня і знамен
на подія. Він зустрівся з могутнім 
1 сильним, бадьорим і щасливим

І юнаком-богатирем. То була тепла 
і радісна зустріч Діда Мороза з 
Новим, 1952 роком.

Взяв Дід Мороз енергійного 
І юнака за руку і миттю, наче в 
І льоті, па горі високій опинились. 

А перед ними краєвид вогнями 
І засіяв. Новорічна ніч була чарів

на і прекрасна. З грудей дужих 
мимоволі линув спів у безмежну 
даль:

, Широка, страпа моя родная, 
Много в ней лесов, полей и 

рек.
Я другой такой страньї не 

знаю,
Где так вольно дьішит чело- 

‘ ■ в»к...

...Обвів Дід Мороз рукою влад- 
I ною навколо й гордо мовив:

—Яке велике щастя твоє, юна- 
I че, повноліття отак починати...

А вогні ще яскравіше освітлю
вали далі неосяжні Вітчизни рід
ної...

—Я довгий вік живу, а праці 
творчої і радості, і дружби між 
людьми, їх прагнень мирно жити, 
таких, як тут, не знаю. Усіх ба
гатств, в труді народом цим здобу
тих, нікому не злічити. Доповнить 
скарбами новими—тобі доручено.

Юнак замріяний стояв і слова 
завітні слухав Діда, а перед ним 
могутність Батьківщини: величні 
будови комунізму, заводи, шахти, 
фабрики, риштовання споруд но- 

! вих й заможність сіл колгоспних, 
| і молодість лісових смуг, а над 

усе—краса і сила—людей колони 
благородних починань.

* **
Новорічна ніч пройшла для Ді

да Мороза і Нового року в ціка
вій і захоплюючій подорожі по 
просторах Радянської країни.

Льодові поля вони проЛгми 

на коньках, снігові простори—на 
лижах, ріки і моря—в комфорта
бельних пасажирських паропла
вах. Доводилось великі віддалі 
проїздити багаточисельними поїз
дами та пролітати літаками.

Дід Мороз і Новий рік були ба
жаними гостями за столом достат
ку у шахтарів і металургів, у бу
дівельників і колгоспників, в учи
телів і учнів—в кожної радянсь
кої людини.

* **
Настав Новий, 1952 рік. Рік но

вих перемог, нових прагнень і 
щастя.

З Новим роком, з новим щастям! 
разом з Дідом Морозом вимовля
ли з радістю мільйони уст радян
ських людей.

Новорічна ніч для Діда Мороза 
була сповнена приємними і неза
бутніми пригодами.

На відпочинок його проводжала 
кожна сім'я — до нової щасливої 
зустрічі.

Тарас ШИПШИНА.
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ПО НАШОМУ МІСТУ
Святкове

Зростають і впорядкову
ються робітничі селища. В 
минулому році збудовано 
нові будинки, гірничопро
мислові училища, дитячі сад 
ки, амбулаторії. В селищі 
Перемога закінчується спо
рудження лікарні та вели
кого красивого універмагу.

У ці дні понад 100 гірників, 
будівельників і монтажників 
вселились в нові, збудовані

Новорічні
З Новим роком, з новим 

щастям—сотні таких теле
грам підправили напередод
ні 1 січня трудящі нашого 
міста.

Олександрійці надсилали

Масове
Велика, красива ялинка 

встановлена на майданчику 
біля монумента двічі Героя 
Радянського Союзу П. К. 
Кошового.

Вся в яскравих різнобарв-

Зростає ПОП

НОВОСІЛЛЯ

ними будинки.
Протягом останнього року 

вугільники одержали понад 
25 тисяч квадратних метрів 
житлової площі.

Святкове новосілля спра
вили сотні трудящих підпри
ємств та будов трестів 

„Олександріявугілля**, 
„Олександрія вуглерозріз**, 

„Укрвуглемонтаж**, Семенів- 
ського тресту.

телеграми
поздоровні телеграми у сто
лицю нашої Батьківщини 
Москву, Ленінград, Київ, 
Свердловськ, Владивосток, 
КалІнінград і інші міста не
осяжної Радянської країни.

гуляння
них вогнях, уквітчана сот
нями прикрас, вона приваб
лює до себе.

В ніч під Новий рік біля 
ялинки відбулось масове гу
ляння трудящих міста,

іт на книги

ПОДІЇ В КОРЕЇ
29 і ЗО грудня з'єднання Корей

ської Народної армії в тісній 
взаємодії з частинами китайських 
народних добровольців на всіх 
фронтах продовжували вести обо- І 
ронні бої, завдаючи амсрикано- 
англійським інтервентам і лісин- 
манівським військам втрат у жи
вій силі і техніці.

Зя два дні зенітні частини На
родної армії і стрільці-мисливці 
за ворожими літаками збили 7 лі
таків противника.

(ТАРС).

У країнах народної демократії
Видання в Чехословаччині Творів Й. В. Сталіна

ПРАГА. Трудящі Чехословач- 
чини з великим інтересом вив
чають геніальні праці Й. В.Сталіна. 
У післявоєнні роки в Чехословач- 
чпні тільки чеською мовою вийш
ли книги: „Питання ленінізму" ти
ражем в 270 тисяч примірників, 
„Про діалектичний та історичний 
матеріалізм" — понад 185 тисяч

і примірників, „Марксизм і націона
льно-колоніальне питання" — 160 
тисяч примірників. В сотнях ти- 

! сяч примірників видано інших 
1 праць Й. В. Сталіна.

Видано 5 томів Творів Й. В. 
Сталіна. їх загальний тираж—750 
тисяч примірників.

13 том Творів Й. В. Сталіна польською мовою

Трудящі міста виявляють 
великий інтерес до книги. 
Щодня магазин книготоргу 
відвідують сотні шахтарів, 
будівельників, інженерно- 
технічних працівників. Одні 
купують Твори В. І. Леніна 
та Й. В. Сталіна, інші—тех
нічну і художню літературу,

одержують передплачені ви
дання.

День у день зростає по
пит на книги. Тільки в чет
вертому кварталі 1951 року 
магазином продано різних 
книг на 150 тисяч карбован
ців.

Чотири американських 
льотчики вислані з Угорщини

Угорське телеграфне агентство 
опублікувало таке повідомлення:

Місія США в Будапешті дове
ла до відома міністерства закор
донних справ Угорщини, що гро
шовий шіраф у 30 тисяч форин
тів, встановлений військовим су
дом для кожного з членів екіпажу 
американського військового літа
ка, який залетів на територію 
Угорщини, Сполучені Штати ма
ють намір сплатити через місію. 
28 грудня сплата була виконана. 
Відповідно до вироку суду того ж 
дня угорські власті вислали чо
тирьох американських льотчиків 
в Угорщини.

ВАРШАВА. У видавництві Загальний тираж тринадцяти то- 
Польської об'єднаної робітничої мів Творів товариша Сталіна 
партії вийшов ІЗ том Творів становить 1 мільйон 900 тисяч 
Й. В. Сталіна_^»Ьльськоіо мовою, примірників.

Новий успіх народної Болгарії
СОФІЯ. Колектив будівельників 

Балканської залізниці 26 грудня 
закінчив укладання останніх ре
йок. Ця залізниця зв'яже по най- 
коротшому шляху столицю Бол
гарії з Чорноморським узбереж
жям. Достроково закінчено тут

прокладання тунелю „Козниця" — 
найдовшого в країні і на Балка
нах. Спорудження Балканської 
залізниці—нова велика перемога 
болгарських трудящих у будів- 
ницті нової Болгарії.

До сторіччя з дня смерті М. В. Гоголя
В Олександрії все ширше 

розгортається підготовка до 
100-річчя з дня смерті кла
сика російської літератури 
М. В. Гоголя. В бібліотеках 
влаштовуються виставки 
творів письменника. В уч
бових закладах і міському

відділенні товариства для по
ширення політичних і нау
кових знань готуються лек
ції: „Життя і творчість М. В. 
Гоголя**, „Гоголь — класик 
російської літератури**, „Го
голь і наша сучасність** та 
інші.

Кращі торговельні підприємства
Підведені підсумки соціа

лістичного змагання праців
ників торгівлі відділу робіт
ничого постачання тресту 
„Олександріявуглерозріз4, 

Кращих успіхів добились 
колективи магазинів №1, 24,

31 (завідуючі магазинами 
тт. Крамаров, Гармаш, Бір- 
зов), їдальні №2 (завідуючий 
Белашов). Вони достроково 
виконали річний виробни
чий план з усіх показників.

Шахматний турнір на розрізі
У грудні на Байдаківсько- екскаватора Федір Усенко, 

му вуглерозрізі відбувся машиніст електровоза Віктор 
шахматний турнір на пер- | Чалий, гірничий майстер Г'е- 
шість підприємства. В тур- ] оргій Вітензон.
нірі взяли участь 13 чоло- | Першість зайняв Віктор 
вік. Серед них машиніст | Чалий.

Страйковий рух в Індонезії
У Сурабаї (Індонезія) розгор

нувся страйковий рух. Страйками 
охоплені майже всі підприємства 
металообробної промисловості і 

1 друкарні. Страйкарі вимагають 
підвищення заробітної плати і по- 

' ліпшення умов праці. В результа- 
| ті страйку друкарських робітників 

у Сурабаї кілька днів не виходи
ли газети.

(ТАРС).

Американці збувають 
Греції зіпсовані продукти
Закінчилося слідство в справі, 

порушеній у зв'язку з масовим 
отруєнням грецьких дітей. До Гре
ції із США для „допомоги" го
лодуючому грецькому населенню 
було доставлено 17,5 мільйона 
банок зіпсованого консервованого 
молока. Слідством встановлено, 
що грецькі власті продали 8 міль
йонів банок цього молока. У ре
зультаті в містах Яніна, Кавауїла 
і на о. Кріт отруїлось багато 
дітей.

Виробничі перемоги
ТІРАНА. Робітничий клас Ал

банії зустрів 1952 рік новими 
трудовими перемогами Робітни
ки-будівельники деревообробного 
комбінату виконали річний план 
на 11 днів раніше строку. Вели
ких успіхів добився також ко
лектив будівельного підприємства

трудящих Албанії
„Ндертеса", який завдяки застосу
ванню радянських швидкісних ме
тодів будівництва достроково ви
конав річну програму. Колектив 
трикотажної фабрики в місті Шко- 
дер завершив річний план і дав 
країні на 60 тисяч метрів тканини 
більше, ніж торік.

Створення Ради виробничих кооперативів 
в Угорщині

БУДАПЕШТ. Президія Угорсь
кої Народної Республіки видала 
указ про створення Ради вироб
ничих кооперативів. В указі го
вориться, що створювана Рада 
повинна допомогти розв'язанню 
завдань організаційно-господарсь

кого зміцнення землеробських ви
робничих кооперативів і поши
ренню досвіду передових коопе
ративів. Головою Ради виробни
чих кооперативів призначений 
Іштван Добі, голова Ради Мініст
рів.

Піклування про здоров'я трудящих Румунії
БУДАПЕШТ. Понад 200 тисяч 

трудящих Румунії відпочили на 
курортах і в санаторіях, роз
ташованих на узбережжі Чорного 
моря і в Карпатах. Десятки тисяч 
робітників, службовців і передо
виків сільського господарства про
вадять тепер свій відпуск у впо

рядкованих зимових здравицях. 
Держава щороку витрачає вели
чезні кошти на утримання курор
тів і санаторіїв. Тільки в цьому 
році на ці цілі було відпущено 
151 мільйон лей—в 2.5 раза біль
ше, ніж торік.

Відбудова Берліна

М'ЯСОВИРОБИ ПОНАД ПЛАН
Славними виробничими успіха

ми ознаменували новий рік пра
цівники Олександрійського м'ясо- 
забійного пункту. Річний план 
по переробленню м'яса вони ви
конали на 148 процентів, по ви
готовленню ковбас—на 136,1 про
цента.

І Понад план перероблено 400 
і тонн м'яса, вироблено ковбаси— 
І 44,2 тонни.
і Добре попрацював майстер Дми

тро Никцфорович Курилов. Він 
завершив півторарічне завдання.

П. Рабинович,
' директор м'ясозабійного пункту.

Буря в Атлантиці
За повідомленням радіо Пари

жа, триває буря в Північному мо
рі, в Ла-Манші і біля берегів Ат
лантичного океану. Заподіяно 
значної шкоди в районі Сан-Назе- 
ра і в гирлі ріки Дуз. Океансь
кий пароплав „Куїн Мері" не зміг 
увійти в порт Саутгемптона. В Іс
панії, у Сан-Себастьяні, портові 
споруди знесені водою. Хвилі до
сягають висоти 30 метрів.

(ТАРС).

Лице американських окупантів
Американські імперіалісти, одер

жимі маячною ідеєю світового 
панування, намагаються підкорити 
собі народи інших країн. З цією 
метою вони ведуть криваву війну 
проти волелюбного народу Кореї 
і підготовляють третю світову 
війну.

Солдати і офіцери американсь
кої армії, виховані на людиноне
нависницьких ідеях і „теоріях" 
про расову „перевагу" і „виключ
ність американців", на байках про 
так звані переваги американсько
го образу життя, вважають себе 
„зверхлюдьми", яким все дозво
лено. Ця мораль, що панує в аме
риканській армії, не може не по
родити і дійсно породжує профе
сіональних убивць і грабіжників, 
мародерів і насильників, позбав
лених совісті і честі.

В. І. Ленін неодноразово під
креслював агресивну, загарбниць
ку роль американського імперіа
лізму. Вів показав, що американ
ський імперіалізм, який прикри

вається маскою „демократії", ні
чим не кращий звірячого німець
кого імперіалізму і йде до того ж 
ганебного кінця, що і німецький 
імперіалізм. І дійсно, американо- 
англійські інтервенти творять в 
Кореї страхітливі злодіяння. Вони 
винищують корейський народ, пе
ретворюють міста і села країни в 
руїни, знищують культурні та істо- 

I ричні пам'ятники.
Центральне телеграфне агент- 

I ство Кореї повідомляє, що пів- 
I денна частина країни, яка перебу- 
! вае під американським соллатсь- 
і ким чоботом, переживає найсум- 

ніші дні своєї історії. Преслову- 
тий „американський образ життя", 
який насаджують там американсь
кі завойовники, перетворив пів
день Кореї у величезний табір 
смерті. Жителі Південної Кореї 
вмирають від голоду, насильств і 
прямого винищення, що здійсню
ють американці і лісинманівці.

Офіційна пропаганда США на
магається показати американсь-

I ких солдатів і офіцерів, які оку
пують мариіалізовані країни, „за
хисниками європейських народів", 
„рятівниками свободи" і т. п. Од
нак ці пропагандистські трюки не 
можуть приховати відомих всьому 
світові фактів сваволі і безчинств, 
що чинить американська воєн- 
щина.

В іноземній пресі появляється 
все більше і більше повідомлень, 
що розповідають про насильства 
і злочини американських окупан
тів над населенням маршалізова- 
них країн.

„В тих районах Англії, де роз
ташовані американці,—пише гол
ландська газета „Де Ваархейд", 
—зразу ж можна відчути всю 
„прекрасність" „американського 
образу життя". В містах і селах, 
що розташовані поблизу амери- 

| папських таборів, солдати США 
І систематично пиячать, перепро- 
( дують спиртні напої. В провін- 
I ціальних містах, в таких, як Кемб- 

рідж, Оксфорд. Мілденхол, п'яні

БЕРЛІН. Для найшвидшої від
будови і реконструкції столиці 
створено Національний комітет 
будівництва Берліна. До складу 
комітету ввійшли представники 
Німецької Демократичної Респуб
ліки і Західної Німеччини. Схід

ного і Західного Берліна. Націо
нальний комітет звернувся з зак
ликом до населення всіх частин 
Німеччини взяти активну участь 
у будівництві Берліна і зробити 
його оплотом миру і центром бо
ротьби за єдність Німеччини.

Спорудження нових будинків 
для китайського університету

ПЕКІН. В Західному передмісті 
Пекіна йде спорудження нових 
будинків для китайського народ
ного університету. Будівництво 
розраховано на 5 років. За цей 
строк буде споруджено універ
ситетське містечко на ЗО тисяч 
чоловік. В ньому будуть бібліоте

ки, дослідні лабораторії, гурто
житки, лікарня, дитячий сад і 
т. д. Перша черга будівництва 
вже закінчена. Збудовано ауди
торії, гуртожитки і їдальні для 
1.400 студентів.

(РАТАУ).

американські солдати гвалтують 
англійських дівчат.

Як повідомляє австрійська преса, 
в м. Зальцбурзі (американська 
зона окупації Австрії) декілька 
п'яних американських солдатів зу
пинили автомашину, в якій їхав 
відомий австрійський художник 
Оскар Копошка, витягли його з 
машини і по-звірячому побили. 
Дружину художника американсь
кі насильники намагалися увезти 
з собою.

Грабіж і мародерство стали ос
новними „засобами відносин" аме
риканських солдатів з населен
ням. Агентство АДН передає, що 
в околиці міста Фюрта (Західна 
Німеччина), біля американського • 
аеродрому, солдати СІІДА роблять 
нальоти і грабують населення.

Воєнна окупація Європи аме
риканською армією, що все роз
ширюється. являє серйозну загро
зу свободі і незалежності євро
пейських країн. Народи цих країн 
бачать в американських окупан
тах загарбників і грабіжників, які 
несуть їм поневолення і війну.

Гнівом і обуренням відповіла- '

ють миролюбні народи на агре
сивні дії імперіалістів США. 
Скрізь зростає опір намаганням 
американських імперіалістів пе
ретворити країни Західної Євро
пи на воєнні плацдарми, а народи 
цих країн—в гарматне м'ясо для 
війни проти табору миру і демок
ратії.

В англійських містах все час
тіше з'являються написи на сті
нах будинків: „Янки, забирайтеся 
геть!", „Англійці не будутьгоювати 
за інтереси Уолл-стріту". Ро
бітничий клас Франції розгортає 
страйковий рух, розширює бороть
бу за мир. Посилюють свій опір 
окупантам трудящі Іспанії. Данії, 
Бельгії, Норвегії, Італії та інших 
європейських країн.

Миролюбні народи все рішучі
ше виступають проти агресивної 
політики американських імперіа
лістів, за припинення воєнних дій 
в Кореї, за укладення Пакту Ми
ру між СРСР, США, Англією, 
Китаєм і Францією.

Р. Стрельников.

Редактор Д. РАВВЕ.
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СЬОГОДНІ
Новорічне послання товариша 

Й. В. Сталіна японському народові.
ПЕРЕДОВА: За високі темпи і 

якість роботи в новому році.
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. Л. Гончарова. 

—Комуністи школи (2 стор.).
П. Горбаченко. — Що криється за 

„вечорами молоді" (2 стор.).
Будови комунізму — всенародна 

справа (2 стор.).
НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРУ.

6. Васильєв. — Розквіт радянської 
науки і культури (2 стор.).

В НОМЕРІ:
З перших днів нового року працю

вати ритмічно, високопродуктивно 
(З стор.).

Не використовують можливостей 
(З стор.).

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
(4 стор.).

КОНСУЛЬТАЦІЯ. Виплата вина
город за вислугу років на підприєм
ствах вугільної промисловості СРСР 
(4 стор.).

Міжнародний огляд (4 стор.).
Події в Кореї (4 стор.).

Токіо

Головному редакторові агентства Кіодо 
панові Кіісі І вам ото

Шановний пане К. Івамото! Я одержав 
Ваше звернення з просьбою прислати но
ворічне послання японському народові.

У радянських діячів немає такої тради
ції, щоб прем'єр іноземної держави звер
тався до народу Іншої держави з своїми 
побажаннями. Однак Глибоке співчуття на
родів Радянського Союзу до японського 
народу, який попав у біду в зв'язку з іно
земною окупацією, змушує мене зробити 
виняток з правила і задовольнити Вашу 
просьбу.

Прошу передати японському народові, 
що я бажаю йому свободи 1 щастя, що ба
жаю йому повного успіху в його мужній 
боротьбі за незалежність своєї батьківщини.

Народи Радянського Союзу самі зазна
ли в минулому страхіть іноземної окупації, 
в якій брали участь також японські імпе
ріалісти. Тому вони цілком розуміють 

„страждання японського народу, глибоко 
співчувають йому 1 вірять, що він доб'єть

ся відродження і незалежності своєї бать
ківщини так само, як добились цього в 
«вій час народи Радянського Союзу.

Бажаю японським робітникам визволен
ня від безробіття і низької заробітної пла
ти, ліквідації високих цін на товари масо
вого споживання і успіху в боротьбі за 
збереження миру.

Бажаю японським селянам визволення 
від безземелля 1 малоземелля, ліквідації 
високих податків 1 успіху в боротьбі за 
збереження миру.

Бажаю всьому японському народові і 
його інтелігенції повної перемоги демокра
тичних сил Японії, пожвавлення і підне
сення економічного життя країни, розквіту 
національної культури, науки, мистецтва 1 
успіху в боротьбі за збереження миру.

З повагою
Й. СТАЛІН,

1951 рік, 31 грудня.

За високі темпи і якість роботи
В літопис вашої країни впи

сана ще одна чудова сторінка 
про видатні трудові перемоги 

^.радянського народу, досягнуті в 
1951 році, про могутнє піднесен
ня економіки і культури СРСР.

Це сповнює радянських лю
дей гордістю за свою велику 
Батьківщину, вдохновляє їх на 
дальшу боротьбу в ім'я зміц
нення миру, в ім'я нових пе
ремог в комуністичному будів
ництві.

Не заспокоюватись на досяг
нутому, невпинно іти вперед, 
непримиримо ставитись до не
доліків—так вчить партія. Як
що ти вчора викопав план, то 
сьогодні його треба перевико- 

' лати, а завтра добитись ще 
Хкращих показників.
/ В минулому році ряд під

приємств Олександрії успішно 
реалізували виробничу програ
му по кількісних і якісних по
казниках. Вступивши в 1952 
рік, колективи беруть на себе 
нові підвищені зобов'язання, з 
новою силою розгортають соціа
лістичне змагання.

Гірники другої шахти з 
перших днів січня продовжують 
нарощувати темпи, видають де
сятки тонн надпланового вугіл
ля. Сотні тонн брикету додат
ково до завдання дала Олек
сандрійська брикетна фабрика.

Передовиків змагання чима
ло. Однак не можна забувати 
про те, що разом з ними є ще 
відсталі колективи. В одному 
тільки Семенівському тресті Ііе 
впоруються з планом три уп
равління. Це—результат пога
ної організації праці, низького 
рівня технічного керівництва 

ПОЧАЛАСЯ СІВБА ЯРИХ
У колгоспах імені Леніна, І Ашхабадської області, Туркмен- тори. 2 січня засіяні перші де- 

ім. Ворошилова, «Більшовик» ської РСР, почалася сівба ярих сятки гектарів ишеницею і яч- 
та інших, Серахського району, зернових. На поля вийшли трак- ненем. (РАТАУ).

дільницями, відсутності повсяк
денного контролю за якістю 
робіт.

Ось один з багатьох прик- 
I ладів. Нещодавно в будівельио- 
{ му управлінні, яке очолює го

ловний інженер т. Акутін, спо
рудили будинок. Коли закінчи
ли кладку стін, згадали, що 
треба зробити їх розшивку. Му
лярі змушені були знову взяти
ся за ту ж роботу. На це було 
витрачено два тижні. Безвідпо
відальність начальника дільни
ці тов. Демченка обійшлась 
державі в кілька тисяч карбо
ванців.

Часто бригади тут простою
ють по 2—3 години. Робочі 
місця не готуються. То немає 
води, то розчину, то піску.

Така ж неорганізованість є і 
на деяких дільницях трестів 
«Олександріявуглерозріз»,«У кр- 
вуглемонтаж».

Значну роль в роботі буді
вельників відограє рудоремонт- 
ний завод, але тут погано ви
користовується обладнання. ! 
Внаслідок будівельники і мон
тажники не завжди своєчасно 
одержують з заводу необхідні 
деталі.

Винні в цьому не тільки ке
рівники підприємства, які не 
вміють привести в дію внут
рішні резерви виробництва, але | 
Й керівники тресту «Укрвугле- і 
монтаж»: вони дуже мало зай
маються заводом, погано допо
магають йому в налагодженні 
чіткої, ритмічної роботи.

Ми вступили в новий, 1952 
рік. З перших його днів треба 
взяти більшовицький розмах, 
високі темпи, виконувати і пе- ' 

в новому році 
ревиконувати план, пам'ятаючи, 
що державі потрібне не всяке 
виконання плану, а таке, 
яке забезпечує народне госпо
дарство потрібного їй продук
цією.

Необхідно піднести рівень 
керівництва соціаіістичнпм зма
ганням, зробити його більш 
масовим, дійовим, гласним. Ни
ні головне в змаганні—бороть
ба за високі якісні показники 
при обов'язковому виконанні 
державних планів кожним це
хом, підприємством в установ
леній номенклатурі і асорти
менті.

Шахтарі повинні добитись 
роботи лав по графіку один 
цикл на добу, знижувати со
бівартість вугілля. Обов'язок 
будівельників сміливо впровад
жувати передові методи праці, 
економити матеріали, ширше 
застосовувати індустріальні ме
тоди будівництва.

На кожній дільниці треба вті
лювати досвід люблінських ста- 
хановок Антоніни Жандарової 
і Ольги Агафонової, добиватись 
відмінного виконання всіх ви
робничих операцій.

Обов'язок партійних, проф
спілкових і господарських ор
ганізацій підтримувати і попу
ляризувати нові патріотичні по
чинання, розповсюджувати дос
від передовиків соціалістичного 
змагання, множити трудові ус
піхи.

Добитися того, щоб в новому 
році не було відсталих підпри
ємств, працювати чітко, ритміч
но, виконувати і перевиконува
ти державний план з усіх по
казників—таке завдання.

Лауреати міжнародних
Сталінських премій миру

•»Го Мо-жо — президент
Китайської академії наук.

П'єтро Ненні— 
депутат парламенту (Італія).

Моніка Фелтон — 
громадська діячка (Англія).

Анна Зегерс— Жоржі Амаду
письменниця (Німеччина). письменник (Бразілія).

Шахтарі додержали слова, 
даного вождеві

Працівники вугільної про
мисловості 29 грудня з радістю 
рапортували любимому вождю і 
вчителю товаришеві Й. В. 
Сталіну про дострокове вико
нання річного плану видобут

ку вугілля. Проти 1950 року 
видобуток вугілля на шахтах Ра
дянського Союзу набагато зріс, 
продуктивність праці шахтарів 
підвищилась на 7,6 процента.

(РАТАУ).
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Партійне життя
КОМУНІСТИ школи

На партійних зборах первин
ної парторгапізації середньої 
школи № 2 імені 0. М. Горь- 
кого протягом першого півріч
чя обговорювались питання про 
ідеологічні перекручення в лі
тературі і завдання школи в 
новому навчальному році по 
вихованню підростаючого поко
ління, про те, як здійснюється 
викладання мови і літератури в 
світлі вчення ЇЇ. В. Сталіна 
про мову, про перебудову ро
боти піонерської організації иа 
основі постанови VII иленуму 
ЦК ВЛКСМ, про ідейно-політич
ний ріст вчителів і підвищення 
їх ділової кваліфікації.

Розгляд цих та інших важ
ливих питань допоміг нам по
ліпшити навчально виховну ро
боту, підвищити ідейно-науко
вий і методичний рівень вик
ладання. Вчителі не обмежу
ються матеріалами з підручни
ків, а доповнюють їх конкретни
ми прикладами з нашого життя.

Викладач історії комуніст

Що криється за „вечорами молоді"
В плані роботи Олександрій

ського районного Будинку куль
тури на листопад минулого ро
ку, поряд з іншими пунктами, 
записано буквально таке:

„Зробити ремонт піаніно і 
струнних інструментів; Прид
бати М'який інвентар на суму 
100 карбованців; Зробити ре
монт воріт-.

Невідомо, що записала дирек
тор Будинку т. Корлюк до пла
нів на грудень і січень, яких 
побачити не довелось. Та й з 
листопадового плану видно,що 
до планування роботи в цій ус
танові ставлятьсябезвідповідаль- 
но. Основне місце в роботі Бу
динку культури займають так 
звані «вечори молоді». Про ме
ту цих вечорів навіть дирек
тор т. Корлюк і художній ке
рівник т. Подпаринов говорять 
невиразно. Але, побувавши на 
таких «вечорах», не залишає
ться сумніву в тому, що про їх 
ідейний зміст ніхто не дбає, 
організовуються вони лише для 
поповнення каси. 

тов. Клочко подає матеріал ви
разною мовою, достатньо наси
чує його прикладами. Учні глиб
ше пізнають історичне минуле 
і велике сучасне своєї Батьків
щини. Тов. Клочко добився, що 
всі учні з його предмету всти
гають.

їїа уроках біології, де вик
ладачем комуніст тов. Титарен- 
ко, учні добре вивчили коло
сальні багатства нашої країни, 
ознайомилися з ростом соціаліс
тичного господарства.

У викладанні географії я дбаю 
про ідейну насиченість кожної 
теми. Так, при вивченні теми 
«Клімат СРСР» учні на конк
ретних прикладах перекона
лись, як радянський народ здійс
нює сталінський план перетво
рення природи—будує найбіль
ші в світі канали, зрошує пус
тині, осушує болота. Для порів
няння я розповіла про погір
шення природних умов в СПІА, 
де близько одної чверті посів-

-------------------------------------- ------------------------------------------------

В приміщенні, збирається ба
гато молоді. Під звуки баяна 
або акордеона починаються 
танці. Грають все, що кому за
бажається, танцюють теж по- 
різному—більше всього вико
нуються давно засуджені ра
дянськими людьми західно-єв
ропейські танці—«фокстрот», 
«танго» та інші. А наступного 
дня в книзі обліку проведених 
заходів з'являється новий за
пис: «Проведено вечір молоді, 
на якому було прочитано лек
цію» і т. д.

У грудні намічались виїзди 
агіткультбригади Будинку в 
колгоспи Ворошиловської, Ді- 
вочепільської і Звенигородсь
кої сільрад. Але туди ніхто не 
виїздив, бо, як заявила тов. 
Корлюк, до цього часу немає 
кому грати на баяні.

Керівники Будинку, культу
ри скаржаться на обмеженість 
штатних працівників і, мов
ляв, тому немає змоги часто 
виїжджати в села для надання 

| них земель перетворились в 
і пустирі.

З таких матеріалів учні пе- 
■ реконуються на перевагах со- 
і ціалістпчної системи господар- 
і ства над капіталістичною.

Особливу увагу вчителі приді
ляють тим учням, які ще не 
встигають. З ними проводяться 
додаткові заняття, даються ін
дивідуальні завдання. Це допо
магає їм глибше засвоювати 
програмовий матеріал.

Підвищення ідейного рівня 
викладання дозволило педаго
гічному колективу досягти ус
піхів у навчанні. Коли в пер
шій чверті в школі встигало 
90,8 процента учнів, то в дру
гій—встигає 93,5 процента.

Партійна організація мобілі- 
зовує колектив учителів на 
дальше підвищення успішності 
учнів — основного завдання 
школи.

Л. Гончарова, 
секретар партійної організації 

середньої школи № 2.

! допомоги працівникам сільсь- 
■ ких клубів. Але чому ж тт, 

Корлюк та Подпаринов не ор
ганізують проведення семіна
рів і нагад завідуючих клуба
ми, бібліотеками, керівників 
гуртками художньої самодіяль
ності?

Із гуртків народної творчості, 
організованих при Будинку, 
працює лише один—гурток 
кройки й шиття. Хоровий гур
ток припинив своє існування, 
а учасники драматичного гурт
ка збираються дуже рідко, ос
таннім часом гуртківці зовсім 
перестали виступати на сцені 
Будинку культури.

Позицію невтручання в спра
ви Будинку культури займа
ють працівники відділу культ
освітньої роботи виконкому 
районної Ради тт. Ткачов і 
Бузинник. Хоч т. Бузинник і 
значиться членом агіткульт- 
бріїгади, але його присутність 
у бригаді не внесла ніяких 
змін. п. Горбаченко.

Будови комунізму— 
всенародна справа

ПЕРШІ ЗАМОВЛЕННЯ В РАХУНОК 1952 РОКУ
Металурги Дніпропетровсько

го заводу ім. Карла Лібкнехта 
виконали перші замовлення для 
будов комунізму, заплановані 
на 1952 рік. Будівникам Ста- 
лінградської ГЕС відправлена 
партія безшовних труб велико
го діаметра. Підготовлені до
НА БУДІВНИЦТВІ КАХОВСЬКОГО ГІДРОВУЗЛА

В 1952
У 1951 році будівники Ка

ховської І’ЕС створили потуж
ну матеріально-технічну базу, 
яка забезпечить успішне роз- | 
гортання основних робіт по і 
спорудженню гідровузла.

На берегах Дніпра виростає 
нове місто. Багато кварталів 
житлових будинків уже заселе
но, споруджено будинки шкіл, 
поліклініка, магазини, їдальні. 
Закінчується спорудження ви
соковольтної лінії Кривий Ріг— 
Каховка. Прокладається заліз
ниця від станції Федорівна до 
Нової Каховки.

Сотні підприємств Москви і 
Ленінграда, Уралу і Донбасу, 
Придніпров’я, Сибіру і інших 
промислових центрів країни 
посилають в Каховку машини, 
устаткування, будівельні мате
ріали.

Великі і відповідальні зав-
ТИСЯЧА ВИСОКОВОЛЬТНИХ АПАРАТІВ

Ленінградський завод «Елек
троапарат» достроково відпра
вив Сталіпградській і Куйби- 
шевській ГЕС більш як 1000 
високовольтних апаратів і стіль
ки ж будівникам Волго-Дону.
ПІДЙОМНІ МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ВЕЛИКИХ БУДОВ

Колектив московського заво- вантажено 20 десятитонних і 
ду «Красний блок» на два 20 п'ятитонних блоків. Усього 
тижні раніше строку викопав від початку 1951 року будо- 
замовлепяя великих будов. На вам комунізму відправлено 565 
адресу Куйбишевської ГЕС від- 1 підйомних механізмів.

САМОРОЗВАНТАЖНІ ПРИЧЕПИ
Харківський завод шляхових 

машин відправив будівникам 
Головного Туркменського ка
налу партію 20-тонних само
розвантажних причепів. В ми

відвантаження труби і па адре
су «Куйбишевгідробуду». Дні
пропетровський завод металур
гійного устаткування видав ос
танні 200 тюбінгів для «Вол- 
годонбуду» в рахунок замов
лення 1951 року.

РОЦІ
дання стоять перед колективом 
«Дніпробуду» в 1952 році, ко
ли почнеться будівництво ос
новних споруд. Обсяг робіт, які 
треба буде виконати в першому 
кварталі нового року, збіль
шаться порівняно з' першим 
кварталом 1951 року в 11 ра
зів. Розгорнуться роботи по 
спорудженню шлюзу, греблі, 
почнеться копання котлованів, 
укладання бетону в основні 
об'єкти гідровузла.

Будівники готуються до ви
конання цих робіт. В учбово
му комбінаті будови навчають
ся і підвищують кваліфікацію 
сотні робітників. У новому нав
чальному році в Каховці поч
нуться заняття на першому і 
другому курсах відділення 
Одеського гідротехнічного ІН- * 
статуту.

і Зараз колектив підприємства 
працює над створенням унікаль- 

' ної високовольтної апаратури 
для ліній електропередачі від 
волзьких ГЕС до району Моск- 

1 ви.

нулому році для великих бу
дов комунізму цей завод виго
товив десятки великовантаж
них причепів, снігоочисників і 
бульдозерів. (РАТАУ). Л

45?

На допомогу агітатору

Розквіт радянської науки і культури
У 1939 році на XVIII з’їзді І 

партії товариш Сталін говорив: 
«Ми хочемо зробити всіх робіт
ників і всіх селян культурни
ми і освіченими, і ми зробимо 
це згодом».

Подібного історичного завдан
ня ніколи не ставила і не мог
ла ставити перед собою жодна 
держава в світі. В найкоротші 
строки в СРСР була ліквідова
на серед населення неписьмен
ність, забезпечено перехід до 
обов'язкової загальної початко
вої освіти. Зараз успішно здійс
нюється загальне обов’язкове 
семирічне навчання, що перед
бачає новий крок вперед у під
несенні культурного рівня на
родних мас.

Наша країна вкрилася широ
кою сіткою шкіл, технікумів, 
вищих навчальних закладів, 
культурно-освітніх і наукових 
установ. За роки післявоєнної 
п’ятирічки число тих, що нав
чаються в початкових, семиріч

них і середніх школах, техні
кумах і інших середніх учбо
вих закладах збільшилось на 8 
мільйонів і досяглії в 1950 році 
37 мільйонів чоловік. Зараз у 
вищих учбових закладах і тех
нікумах навчається 2 мільйони 
720 тисяч чоловік. Тепер в 
країні працює понад 5 мільйо
нів спеціалістів, які мають за
кінчену вищу або середню тех
нічну освіту.

На небувалу висоту підня
лась економіка і культура всіх 
братніх народів СРСР. До рево
люції в Узбекистані, наприк
лад, рідко можна було зустріти 
грамотну людину. В Узбецькій 
РСР нині налічується близько 
5 тисяч шкіл, в яких навчає
ться 1 мільйон 250 тисяч ді
тей, є 36 вузів, консерваторія, 
92 технікуми.

Справжній розквіт пережи
ває радянська наука. Наші вче
ні, оточені увагою партії і уря
ду, успішно перетворюють в жит

тя вказівки товариша Сталіна 
не лише догнати, але й випе
редити в найближчий час до
сягнення науки за. межами на
шої країни. Вслід за розкрит
тям секрету атомної енергії ра
дянські вчені багатьма іншими 
крупними роботами і відкрит
тями сприяють технічному про
гресові і перевиконанню на
родногосподарських планів.

В доповіді про 34 роковини 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції товариш Л. II. 
Берія відзначав: «За останній 
час наші вчені вирішили ряд 
важливіших наукових проблем 
народногосподарського і обо
ронного значення. В ряді га
лузей знання радянські вчені 
посіли перше місце в області 
розвитку світової науки».

Одним з яскравих проявів 
розвитку радянської культури 
служить широкий розмах ви
давничої справи, зростання ти

ражів газет, журналів і книг. 
Багатомільйонними тиражами 
видаються у нас на всіх мовах 
народів СРСР геніальні праці 
Маркса — Енгельса—Леніна — 
Сталіна. За роки Радянської 
влади твори 0. С. Пушкіна 
видані загальним тиражем у 
57.250.000 примірників, Л. М. 
Толстого - 42 546.000, М. 0. 
Некрасова—15.066.000, 0. М. 
Горького — 59.155.000, В. В. 
Маяковського — 16.383.000, 
М. Шолохова—18.553 000 при
мірників, 0. Фапєєва—8 718.000 
примірників. По якості видава
ної літератури Радянський Союз 
випередив усі країни світу.

«Одним з найбільш яскра
вих виразів культурного підне
сення в нашій країні є розквіт 
літератури і мистецтва,—гово
рив товариш Л. II. Берія. — 
Втілюючи в конкретних обра
зах великі ідеї комунізму, вони 
являють собою могутній засіб 
виховання мас в дусі комуніз
му, в дусі радянського патріо
тизму і інтернаціоналізму».

Служачи великій справі миру 
і дружби між народами, радян

ська культура зростає і процві- -і 
тає. В той же час розтлінна 
культура буржуазного світу іде • _ 
по шляху занепаду і вироджен
ня. Американський уряд, на
приклад, витрачає на воєнні ■ 
цілі десятки мільярдів доларів, 
в той же час виділяє вкрай мі
зерні суми на народну освіту. 
Між тим, в цій країні налічує
ться 20 мільйопів неписьмен
них. П’ята частина всіх дітей 
шкільного віку залишається за 
дверима школи і позбавлена 
можливості одержати освіту.

На запитання про перспек
тиви розвитку культури в капі
талістичних країнах знамени
тий англійський письменник 
Бернард Шоу відповів: «Куль
тура тут не має ніякого май
бутнього... врятування цивіліза
ції ми чекаємо від Росії».

Світло соціалістичної куль
тури далеко проникає за межі 
нашої країни, служить вдохнов- 
ляючим прикладом для країн 
народної демократії, які стали 
па шлях будівництва,, соціалізму.

В. Васильвв,
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З перших днів нового року працювати 
ритмічно, високопродуктивно

Рейд перевірки стану зимівлі худоби 
та підготовки колгоспів до весни

Не використовують можливостей
★

Токар Іван Захарченко перший на рудоре- 
монтному заводі застосував швидкісні методи 
різання металу. Щоб досягти високих показни
ків, він став заточувати різці твердих сталей з 
негативними передніми кутами. Замість закруг
лення вершини різця робить перехідну кромку в 
10—20 градусів. Це забезпечило успіх в роботі.

В минулому році стахановець виконував 
норму на 300 процентів. Вступивши в новий рік, 
новатор поставив перед собою завдання—ще ви
ще піднести продуктивність праці, повністю ви
користати потужність свого верстата. Іван За
харченко підкріплює слово ділом. Він виробляє 
більше трьох норм за зміну.

На знімку: швидкісник Іван Захарченко.

Фото Г. Танського.

¥

Чітко і зл
У зміні відвальників північ

ної дільниці Ссмен’вського 
тресту розгортається змагання 
за високу продуктивність пра
ці, повне використання 480 
хвилин робочого часу.

В боротьбі за виконання сво
їх соціалістичних зобов'язань 
ми добиваємось виробничих пе
ремог. Робітники Микола Сла- 
биня, Михайло Грохотов, Лідія 
Халявка і інші щодня викону
ють норми виробітку на 130— і 
140 процентів.

Що забезпечує нам успіхи? 
Насамперед, правильна розста
новка людей. Кожний знаєміс-

Закріплюємо трудові успіхи
В минулому році Олександ

рійська гудзикова фабрика знач
но перевиконала державний 
план. Цьому сприяло розгор
нуте соціалістичне змагання, 
удосконалення технологічного 
процесу.

Закріплюючи здобуті успіхи, 
колектив з перших днів січня 
взяв високі темпи роботи. Всі 
цехи видають продукції біль
ше встановленого завдання.

Повторюються старі непорядки
Важливу роботу виконує ко

лектив другої дільниці управ
ління комплектування облад
нання. Це зобов'язує її керів
ників уміло організувати пра
цю. Та, на жаль, про це ніхто 
не дбає.

Прийдеш з ранку на роботу 
і не знаєш за що братись. 
Нарядів не видають. «Іди ре
монтувати», — каже виконроб 
т. Муравйов.

Як ремонтувати, що треба 
зробити, за який час виконати 
завдання—невідомо.

В майстерні темно — немає 
звичайних електричних лампо
чок, не кажучи вже про пе
реносні. Доводиться чекати до
ки настане день. Непродуктив
но витрачаються години. Крім 
того, тут відсутній найнеобхід- 
ніший інструмент. Невистачає 
то зубила, то молотка, то на-

агоджено
це роботи, норму, завдання.

Після закінчення зміни під
сумовуємо наслідки, викриває
мо недоліки, намічаємо шляхи 
поліпшення організації праці.

Відвальники ущільнюють ро
бочий час, вони розуміють, що 
від цього набагато залежить 
краще використання екскавато
рів і електровозів, а значить і 
доля державного плану.

Колектив нашої зміни з пер
ших днів нового року переви
конує денні завдання.

В. Притуле, 
гірничий майстер Семенівського 

тресту.

Чітко працює перебиральний 
цех. Багато трудівників, зокре
ма, тт. Шевченко, Дробот, Спи
ця виробляють по півтори нор
ми.

Колектив фабрики зараз мо- 
білізовує свої сили на те, щоб 
випускати продукцію відмінної 
якості, раціоналізувати трудо
місткі процеси.

К. Развадовський, 
бригадир гудзикової фабрики.

пильника: в кладовій бракує 
порядку.

Все це негативно позначаєть
ся на продуктивності праці 
слюсарів.

В минулому році, незважа
ючи на погану організацію 
праці, наша бригада виконува
ла норму на 150—160 процен
тів. Тепер ми хочемо добитись 
кращих показників. Однак ні 
виконроб тов. Муравйов, ні 
майстер тов. Бинько не ство
рюють нам умов.

Іноді на дільниці буває го
ловний інженер управління тов. 
Афанасьєв. Але толку від цього 
мало. Старі непорядки повто
рюються в новому році. Ось 
чому в нас низькі темпи і 
якість робіт.

л. Норін,
робітник управління комплекту

вання обладнання.

Вдосконалюємо 
технологічний процес 
Продукція нашої фабрики 

відома далеко за межами Кіро
воградської області. Брикет, 
що ми його виготовляємо, йде 

■ на підприємства Вінниці, Ки- 
шенева й інших міст.

Це покладає на вас велику 
і відповідальність за якість про

дукції. В минулому році ми 
І боролись не тільки за виконан

ня і перевиконання плану, 
але й за відмінні якісні по- 

і казники.
Самовіддана праця колекти- 

I ву принесла нам добрі резуль
тати. Понад план видано сотні 
тонн брикету.

В 1952 році ми ще напо
легливіше боротимемось завдо- 

I скопалення технологічного про- 
’ цесу.

З перших днів нового квар
талу колектив значно переви
конує план.

С. Філатов, 
директор Олександрійської 

брикетної фабрики.

Впроваджуємо 
нові методи

Трудівники нашого управ
ління зустріли новий рік до
строковим закінченням 12-ти 
місячного виробничого плану. 
Завдання по проходженню гір- ; 
ничих виробок виконано на 

: 142 проценти. Продуктивність ! 
праці проти 1950 року підви
щилась на 10 процентів.

і Завдяки впровадженню но- ■ 
вих методів, автоматизації во- 
допонижуючих і трубчатих ко
лодязів, поліпшенню викорис
тання автотранспорту збереже
но 473 тисячі карбованців.

Всі дільпиці перевиконали 
взяті на себе соціалістичні зо- ; 
бов'язання. 450 чоловік, зокре
ма, почесний шахтар Степан 
Садовничий, Григорій Макарен- 
ко, Сергій Шевченко, Степан 
Крутий виробили по півтори— 
дві річні норми.

В цьому році колектив ста
вить перед собою завдання 
вдосконалити методи проходки.

В. Мелешко, 
начальник управління дренажних 

шахт Семенівського тресту.

ПОЛІПШИТИ
ЗИМІВЛЮ ХУДОБИ
Тваринники колгоспу імені 

Жданова домоглись деяких 
успіхів у розвитку тваринницт
ва. Зокрема, вони значно під
вищили продуктивність корів. 
Надій молока иа кожну фураж
ну корову в порівнянні з 1950 
роком зріс на 316 літрів. Та 
цим не вичерпуються можли
вості колгоспу. 1 тому на 1952 
рік тваринники взяли на себе 
нові підвищені зобов'язання.

Проте правління колгоспу 
(голова т. Ковбасенко) ще не 
створило необхідних умов для 
виконання взятих соціалістич
них зобов'язань. До цього ча
су не укомплектована тварин
ницька бригада. Внаслідок чо
го за кожною дояркою закріп
лено по 12—14 корів замість 
8—10. Погано доглядається жи
ве тягло. З перевірених 51 
коня лише п'ять виявилось 
хорошої вгодованості, 12 се
редньої, а решта нпчже серед
ньої. Є навіть виснажені. Особ
ливо незадовільно працює ко
нюх Микита Демченко. З дев'я
ти закріплених за ним коней 
лише одна перебуває в задо
вільному стані.

У колгоспі є достатня кіль
кість грубих кормів, але пере
роблювання їх не організова
но. Правління артілі но вияв
ляє турбот про організацію во
допою. Тому тварин напувають 
лише два рази на день. Все 
це безумовно негативно поз
начається на продуктивності 
худоби. Так, середньодобовий 
надій молока зараз від 116 
корів но перебільшує 130—140 
літрів.

Відомо, що введення в ра
ціон соковитих кормів, зокре
ма жому, підвищує продуктив
ність худоби. Та саме цих кор
мів тут невистачає. Тим часом, 
жом завозиться надто повільно. 
З належних колгоспові 3.000 
центнерів цього цінного корму 
забрапо лише 1.260 центнерів. 
Бригадир кормодобувної брига
ди. т. Жениленко не дбає про 
забезпечення худоби достатком 
різних кормів.

У незадовільному стані пе
ребувають тваринницькі при
міщення. На свинофермі, на
приклад, немає отворів для 
стікання гноївки, відсутні ви
тяжні труби, скрізь мокро та 
брудно. На вівцефермі невиста
чає годівниць, птахоферма не 
забезпечена гніздами і т. д. В 
колгоспі вже теляться корови, 
але правління колгоспу не 
підготувало приміщення для 
новонароджених телят.

Багато колгоспів і окремих 
передовиків сільського госпо

Рейдова бригада газети „Більшовицька правда":
М. Леоненко—зоотехнік райсільгоспвідділу,

К. Ковбасенко—голова ревізійної комісії артілі, 
С. Сабодаш—колгоспник.

Великий попит на сільгоспмашини та інвентар
Колектив міжрайонної бази 

сільгосппостачання успішно за
вершив 1951 рік. МТС і кол
госпам, обслужуваних районів, 
торік продано понад план різ
них сільськогосподарських ма
шин та інвентаря на півмільйо- 
на карбованців. 

дарства мають значний досвід 
у справі поліпшення продук
тивності громадського тварин- 

I ництва. Зокрема, заслуговує 
' уваги двозмінна робота доярок, 

запроваджена в колгоспі імені 
18 з'їзду ВКП(б). Проте пере
дові методи праці в цьому кол
госпі не популяризуються і не 
підтримуються. Навіть триріч
ні зоотехнічні курси по підго
товці майстрів сільського гос
подарства тут не працюють. За 
нівроку в колгоспі спромогли
ся ировести лише одне занят
тя.

ПРИСКОРИТИ 
ПІДГОТОВКУ 

ДО ВЕСНИ
Бригадира рільничої бригади 

Свирида Цєлова знають як 
майстра високих урожаїв. То
рік він виростив' 180-пудовий 
урожай озимої пшениці на пло
щі 36 гектарів. З його досвіду 
хлібороби перекопались, що 
впровадження передової агро
технічної науки, виконання 
всіх рекомендованих агрозахо
дів взимку і весною забезпе
чують вирощування високих 
врожаїв.

Та, на жаль, зараз колгосп 
до весни готується погано. По
сівний матеріал хоч і є в пот
рібній кількості, але до посів
них кондицій він не доведений, 
а частину посадкової картоплі, 
через погане зберігання, зіп
совано.

Повільно заготовляються міс
цеві добрива. З плану 1480 
тонн в поле вивезено лише 
500 возів, а мінеральні добри
ва до колгоспу не починали 
завозити.

Дає себе взнаки відсутність 
належної дисципліни. Наряди, 
що видаються бригадиром, час
то не виконуються, але захо
дів до зміцнення трудової дис
ципліни правління не вживає.

Колгоспники артілі імені 
Жданова включились у соціа
лістичне змагання за вирощу
вання у 1952 році високих 
врожаїв всіх сільськогосподар
ських культур на великих ма- 

. спвах, за дальше піднесення 
громадського тваринництва. Всі 
бригади, лапки, працівники 
тваринницьких ферм взяли на 
себе підвищені зобов'язання і 
прагнуть з честю дотримати їх.

Голова колгоспу т. Ковбасеп- 
ко і секретар парторганізації 
т. Жениленко повинні негайно 
виправити допущепі помилки і 
організувати роботу так, щоб 
кожна бригада, кожна ланка, 
кожний колгоспник своєчасно 
впоралися з завданнями, які за
безпечують вирощування висо
ких врожаїв і підносять про
дуктивність громадського тва
ринництва.

Особливо великий попит був 
на машини по переробці кор
мів. Лише дробилок та різок 
продано близько 200 штук. 
Крім того, колгоспи одержали 
велику кількість сівалок, сіно
косарок, зерноочисних машин, 
отрутохімікатів тощо.
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ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Новорічний маскарад

Студенти та вчителі Олек
сандрійського культосвітнього 
технікуму радісно й весело 
зустріли Новий, 1952 рік.

Близько чотириста студентів, 
вчителів та гостей взяли участь 
у новорічному балі-маскараді. 
Більшість присутніх мали мас
ки, були одягнуті в костюми, 
що символізують боротьбу за 
мир, демонструють непорушну 
дружбу народів Радянського 
Союзу.

Поздоровляючи з новим ро
ком, Дід Мороз зачитав і роз

Сталі знання
Під час контрольних робіт 

за перше півріччя учні випуск
них класів Лікарівської семи
річної школи показали сталі 
знання.

Так, з контрольних робіт по 
алгебрі, української та росій
ської мов немає жодної двій

Коваленко „торгує"..
Голова Бандурівського сіль

ського споживчого товариства 
Іван Коваленко часто зловжи
ває своїм службовим станом і 
розпродує багато хороших то
варів не в магазинах, а по 
дорозі з міста до Бандурівкп.

Так, в грудні на базі рай- 
споживспілки Коваленко одер
жав 162 метри тюлевих гардин. 
З них 83 метри продано Вой- 
нівському і Ясиноватському 
дитячим будинкам, а решта 76

Безпорядки в молочному магазині
Кілька місяців тому в нашо

му місті відкрили новий молоч
ний магазин. В ньому завжди 
продавались молоко, кефір, сир 
та інші продукти. Але остан
нім часом майже нічого не 
можна купити: магазин зачи
нений. Праіізники прилавку, 
коли захочуть, тоді й відкри
вають його.

Асортимент товарів став ду
же обмежений. І це тільки че-

Консультація

Виплата винагород за вислугу років 
на підприємствах вугільної промисловості СРСР

Підземним робітникам і гірни- І 
чим майстрам вугільних шахт ви
нагорода за вислугу років випла
чується в таких розмірах:

Тим, які працюють від 1 до З 
років—Ю процентів річного окла
ду (тарифної ставки), від 3 до 5 
років—15 процентів, від 5 до 10 
років—20 процентів, від 10 до 15 
років — 25 процентів і понад 15 
років — ЗО процентів.

Робітники, які вибули з підпри
ємств вугільної промисловості піс
ля 28 січня 1949 року, хоч би во
ни повернулися після па роботу, 
втрачають стаж попередньої ро
боти, що надавав право на одер
жання винагороди за вислугу ро
ків, за виключенням переходу ро
бітника з погодження керівників 
підприємств, установ і організа
цій вугільної промисловості на 
іншу роботу внутрі Міністерства 
вугільної промисловості.

За робітниками, які вибули з 
вугільної промисловості до 28 
січня 1949 року і повернулись в 
цю ж промисловість до 28 січня 
1950 року, зберігається стаж ро- 

дав присутнім десятки ново
річних поздоровчих телеграм. 
1952 рік буде мирним роком, 
роком дальшого зростання на
шої могутності. Цього бажають 
і за це борються багатоміль
йонні маси людей доброї волі.

Наприкінці маскараду учас
никам, які виготовили кращі 
костюми — «Кремль», «Голуб», 
«Волга», • «Дніпро», «Високий 
урожай» та іншим було вру
чено премії.

0. Повстяний.

ки. Переважна більшість учнів 
одержала відмінні та добрі оцін
ки.

Успішно справились з кон
трольними роботами і учні ін
ших класів.

К. Жежель, 
учителька.

метрів—невідомо де поділись.
Інший раз — 26 грудня Ко

валенко за накладною одер
жав з бази райспожпвспілки 
п'ять марселєвих одіял. У ма
газин він здав лише троє. Та 
й ті розподілили між собою 
Коваленко, бухгалтер спожив
чого товариства Матвієць та 
завідуючий магазином Губенко.

Чи не час припинити таку, 
з дозволу сказати, торгівлю.

С. Гладишев.

I рез безтурботність торговель
них організацій. Якось я хо
тіла купити кефір.

—Сьогодні кефіру не буде, 
бо майстер молочного заводу 
не встиг його виготовити,—по
яснила продавщиця.

Дивно, що міськторгвідділ не 
бачить цих неподобств.

Р. Зінченко, 
робітниця тресту 

„Укрвуглемонтаж".

ЧитачІ нашої газети звер
таються до редакції 8 про
ханням розповісти про по
рядок виплати винагород за 
вислугу років на підпри
ємствах вугільної промис
ловості.

Нижче друкуємо консуль
тацію з цього приводу.

боти і право на одержання ви
нагороди за вислугу років.

Час навчання в гірничопромис
лових школах, ФЗН включається 
в стаж і дає право на одер
жання винагороди, коли робітник 
навчався за професією, що дає 
право на одержання винагороди.

Стаж, обчислений і встановле
ний до 28 січня 1950 року, в пе
ріод дальшої роботи зберігається 
при умові безперервності. При 
цьому в стаж, що дає право на 
одержання винагороди, не вклю
чається час переривів у роботі.

Л4 іжнародний огляд
Американський народ 

хоче миру
і Минулий 1951 рік був роком 
[ розширення і організаційного зміц

нення руху прихильників миру на 
всій земній кулі. Активізував бо
ротьбу за мир американський на
род, який виступає проти політи
ки гонки озброєнь і підготовки 
війни, провадженої урядом Труме- 
на.

Чікагський народний конгрес на 
захист миру, як відомо, виробив 
програму боротьби американсько
го народу за мир. Конгрес вима
гав від уряду Трямена припинен
ня агресії в Кореї і негайного 

і укладення перемир'я. Ця вимога 
■ знайшла якнайширший відгук 
І серед американських робітників, 

службовців, інтелігенції, фермерів, 
сільськогосподарських робітників. 
Недавно проходив щорічний з їзд 
Національної фермерської спілки 
в східних штатах США. Учасни
ки з'їзду одностайно виступили 
на захист миру. Вони наполягали 
на виведенні американських військ 
з Кореї, на прийняття Китайської 
Народної Республіки до Органі
зації Об'єднаних Націй, на повер- 

| ненні їй острова Тайван і т. д.
Прості люди США підтримали 

і заклик прихильників миру ук
ласти Пакт Миру між п'ятьма ве
ликими державами. У минулому 
місяці організація „Похід амери
канців за мир" почала кампанію 
за збір мільйона підписів під 
Зверненням про укладення Пакту 
Миру. Організація „Похід амери
канської молоді за мир* одночас
но із збиранням підписів під цим 
Зверненням збирає підписи під 
петиціями, які вимагають негайно
го припинення війни в Кореї. 
Прогресивна партія США вису
ває вимогу скликати нараду п'я
ти великих держав як один з ос
новних пунктів своєї виборчої 
програми на президентських ви
борах, що мають відбутися в 
1952 році.

Боротьба американського наро
ду за мир тісно пов'язана з бо
ротьбою за поліпшення умов 
життя і за збереження демокра
тичних прав, бо воєнні готуван
ня. проваджені урядом Трумена, 
ведуть до дальшого зниження 
життєвого рівня і знищення демо
кратичних прав.

ДОСЯГНЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ
ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

29 грудня підприємства поль
ської важкої промисловості вико
нали річний план вартості продук
ції, перевищивши рівень випуску 
продукції 1950 року на 20 про
центів.

Протягом року підприємства ос

| Стаж не переривається в таких
' випадках:

а) При вступі на роботу не 
пізніше як через три місяці з дня 
повернення з Радянської Армії, 
коли робітник перед призовом в 
армію працював у вугільній про
мисловості на посадах і роботах, 
що дають право на одержання 
винагороди;

б) При вступі на роботу протя
гом місяця після тимчасової інва
лідності або хвороби, що продов
жувалась понад два місяці і вик-

| ликала звільнення з роботи;
( в) При вступі на роботу пенсіо

нерів по старості, які раніше пра
цювали на підприємствах Мініс
терства вугільної промисловості.

Працівникам, які залишили ро
боту, що давала право на одер
жання винагороди, в зв'язку з 
захворюванням та інваліїністю, 
переходом на навчання або на ви
борну роботу, чи на пенсію по 
старості і вагітним жінкам, пере
веденим на легку роботу, винаго
рода виплачується при остаточно
му розрахунку, пропорційно до

Прихильникам миру в США 
доводиться діяти в тяжких умо
вах поліцейського терору. Нез- 

' важаючи на це, рух за мир росте 
І і зміцнюється,

Нова життя румунського 
села

Румунський народ відзначив чет
верті роковини проголошення рес
публіки новими виробничими пе
ремогами в усіх галузях народ
ного господарства. Разом з усією 
країною перетворюється румунсь
ке село.

У 1951 році в Румунії зібрано 
багатий урожай—в півтора раза 
більший як у 1950 році. Високий 
урожай в значній мірі є резуль
татом механізації сільського гос
подарства. В країні налічується 
тепер 188 машинно - тракторних 
станцій, 50 з них створені в 1951 
році. На полях працювало більше 
8 тисяч тракторів, близько сотні 
комбайнів.

В Румтнії зроблені перші кро
ки в справі перетворення приро
ди. З будівництвом водоймища в 
Біказі, каналу Дунай-Чорне море 
будуть обводнені сотні тисяч гек
тарів земель. У посушливій Доб- 
руджі ростуть полезахисні лісові 
смуги. Щораз більше застосовує
ться передова радянська агротех
ніка.

До невпізнання змінився куль
турний вигляд румунського села. 
В сільських місцевостях створено 
близько 13 тисяч клубів, будинків 
культури і кінотеатрів. Число 
кіноустановок перевищило 800. 
не рахуючи кінопересувок. З ве
личезним інтересом дивляться се
ляни радянські художні і доку
ментальні фільми, які розповіда
ють про життя колгоспників у 
Радянському Союзі. Успішно лік
відується неписьменність.

Новий, 1952 рік є другим роком 
румунської п'ятирічки. П'ятиріч
ний план ставить перед сільським 
господарством Румунії великі 
завдання по підвищенню'врожай
ності, освоєнню нових земель, по 
дальшій механізації, прилученню 
селянства до колективних форм 
праці. Нема сумніву, що румунсь
ке селянство викопає ці завдання.

С. Іванов.

воїли виробництво нових видів 
верстатів, залізничного устатку
вання, машин для текстильної про
мисловості, електроапаратури і 
інших машин, які раніше в Поль
щі не вироблялись.

(ТАРС).

часу, що його відпрацьовано в да
ному році на роботах, що дають 
право на одержання винагороди.

Іншим працівникам, які залиши
ли роботу або перейшли на під
приємства, де не виплачується ви
нагорода за вислугу років, до нас
тання часу виплати винагороди 
(з 1 по 31 грудня), винагорода за 
вислугу років не виплачується.

Робітникам, тимчасово переве
деним на поверхні роботи через 
захворювання, винагорода за вис
лугу років виплачується на за
гальних підставах.

Гірникам, які виконують зміша
ні роботи (підземні і на поверхні), 
винагорода виплачується в тому 
випадку, коли вони більшу поло
вину робочого часу зайняті на ро
ботах в шахті.

У відповідності з цим началь
ники шахт повинні організувати 
точний облік часу роботи в шахті 

і і на поверхні.
Скарги на рішення комісій по 

І встановленню трудового стажу для 
виплати винагород за вислугу ро
ків розглядаються комісіями при 
трестах.

Скарги на неправильну виплату 
винагород вирішуються робітни
чими конфліктними комісіями.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
У переданому 2 січня повідом

ленні Головного командування 
Народної армії Корейської Народ
но-Демократичної Республіки го
вориться, що з'єднання Народної 
армії в тісній взаємодії з части
нами китайських народних добро
вольців продовжують вести обо
ронні бої з американо-англійськи- 
ми інтервентами і лісинманівськи- 
ми військами, завдаючи против
никові втрат у живій силі і тех
ніці. На центральному і західно
му фронтах особливих змін не 

! сталося. (ТАРС).

Новорічне привітання
Кім Ір Сена бійцям і офіцерам 

корейської Народної армії
ПХЕНЬЯН. 1 січня. (ТАРС)- 

Верховний командуючий корейсь
кої Народної армії Кім Ір Сен 
звернувся з новорічним привітан
ням до солдатів і офіцерів корей- 

; ської Народної армії.
Якщо американські імперіаліс

тичні агресори не відмовляться від 
своїх підлих планів, спрямованих 

) проти Кореї, і продовжуватимуть 
агресивну війну, то їх чекає ли
ше ганебна поразка... Нашим офі
церам і солдатам, говориться в 
заключній частині привітання, не
обхідно закріпити вже досягнуті 
величезні перемоги і далі для за
воювання ще більших перемог 
ширити ряди героїв і зразкових 
бійців нашої армії, удосконалюва
ти свою воєнну майстерність, кра
ще оволодівати бойовою технікою, 
підвищувати свій ідейно-політич- 

| ний рівень, повсякденно обміню- 
I ватись бойовим досвідом, ще біль

ше зміцнювати зв'язки з народом, 
посилювати нашу бойову могут
ність, докладаючи до цього всіх 
зусиль.

Успіхи румунських 
трудящих у 1951 році

Рік, що минув, для Румунії був 
роком великого зростання про
мисловості і освоєння нових ви
дів складної продукції. Були збу
довані нові і розширені старі під
приємства, почала працювати по
тужна доменна піч на Хунедоар- 
ському металургійному комбінаті, 

і В 1951 році з конвейєра трактор- 
| ного заводу в місті Сталін зій

шов перший гусеничний трактор 
„КД-35". Освоєно серійний випуск 

І цих тракторів. Набагато підвищи
лась культура румунського народу. 
500 тисяч чоловік ліквідували 
свою неписьменність і понад 1 
мільйон трудящих приступили до 
навчання в школах лікнепу. В 
країні працюють 27 драматичних, 
4 оперних, 15 дитячих і 17 ляль
кових театрів. (ТАРС).

Зростання дорожнечі 
в країнах капіталу

Сумні переспективи приніс но
вий, 1952 рік трудящим капіталі
стичних країн. Голод і злидні — 
ось плоди антинародної політики 
урядів, які йдуть на поводі у 
американо-англійських імперіаліс
тів.

Перші дні нового року в ряді 
країн відмічені дальшим підви
щенням цін на предмети першої 
потреби.

В Норвегії департамент цін 
офіціально оголосив про підви
щення цін на сир і рибу (один з 
основних харчових продуктів нор
везьких трудящих) відповідно на 
7 і 5,5 процента. З 1 січня на 10— 
20 процентів підвищені ціни на 
молоко, сир і мучні вироби у 
Фінляндії. На 20 — 30 процентів 
зросли ціни на рис, рибу і цукор 
в Ізраїлі.

За повідомленнями з Мексіки, 
урядове статистичне управління в 
питаннях цін оголосилр, що ку
півельна спроможність мексікан- 
ського песо зараз становить ли
ше 23 проценти в порівнянні з 
1939 роком. Ціни на харчові про
дукти в Мексіці підвищились за 
останній час в 4,5 раза.

(ТАРС).

Редактор Д. РАВВЕ.
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Поліпшити якість навчання 
І виховання в школах

/7о ядшш Батьківщині
Міська і районна наради вчи

телів, які нині відбуваються, є 
значною подією в житті нашо
го міста і району. Учасники 
цих нарад обговорюють питан
ня великої державної ваги — 
питання поліпшення якості 
навчання і виховання в школі.

Спираючись на величезну до
помогу партії, уряду і особис
то великого корифея науки то
вариша Сталіна, наші школи і 
вчителі в основному справля
ються з своїми завданнями. Але 
успіхи в комуністичному вихо
ванні підростаючого покоління 
були б значно більшими, якби 
в школах міста і району не 
допускались серйозні недоліки.

Справді. Успішність учнів у 
школах міста за Перше півріч
чя становить 91,3 процента. В 
порівнянні з успішністю мину
лого року В' на зросла лише на 
0,7 процента, Із загальної 
кількості учнів, які встигають, 
тільки 4 проценти — відмінни
ки, більшість учнів вчиться 
лише на «трійки». Особливо 
велика кількість учнів, які 
навчаються на «трійки», є в 
середніх шкодах № б, № 4, 
№12, в семирічних школах 
№3, №7, в початковій шко
лі № 11.

В школах району успішність 
досягає 90,9 процента. Харак
терно, що з 492 учнів, які не 
встигають, майже половина 
прииадас на вісім шкіл: Ново- 
Золотарівську і Мало-Березівсь- 
ку початкові школи, Олександ
рійську, Андріївську, Дівоче- 
пільську семирічні школи, Во- 
рошиловську, Вандурівську і 
Користівську середні школи.

Практика роботи шкіл у пер
шому півріччі показує, що там, 
де вчителі добре готуються до 
уроків, непослабно слідкують 
за навчанням кожного учня, 
там успіхи далеко кращі. Пе
дагоги тт. Клочко, Булаєнко 
з середньої школи № 2, Ми- 
хайлова, Ярошевська з серед
ньої школи №1, Жарій з се
редньої школи № 4 добилися 
100-процентної успішності уч
нів з історії. Повної успішнос
ті добилися також вчителі Г. Д. 
Хархота, В. С. Хархота та Клш- 
менко з Мартоіванівської се
мирічної школи.

На жаль, міський і районний 
відділи народної освіти не зу
міли поширити позитивний дос
від роботи передових учителів.. 
Завідуюча міськВНО т. Дога-

ТРУДОВИЙ РАПОРТ
РАДЯНСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

Залізничники Радянського 
Союзу рапортували*товаришеві 
ЇЇ. В. Сталіну про дострокове 
виконання державного плану 
вантаження 1951 року.

Залізниці перевиконали пла

діна, наприклад, до цього ча
су глибоко не вникає в суть на
вчально-виховної роботи шкіл, 
пе допомагає вчителям поліп
шувати педагогічний процес і 
добиватися високого ідейного і 

і наукового рівня викладання. В 
роботі т. Догадіної переважає 

І збирання статистичних даних 
І і зведень про успішність. Це 
і негідний метод керівництва 
І вчителями.

Смисл керівництва учителя- 
! ми полягає в тому, щоб допо- 
і магати їм вчити і виховувати 

дітей, добиватися того, щоб на
буті учнями знання служили 

; керівництвом до дії. Школа зо
бов'язана виховувати високо
освічену і культурну людину, 
діла якої спрямовані на благо 

і соціалістичної Вітчизни.
З ще більшого наполегли

вістю кожен вчитель зобов'я
заний оволодівати наукою всіх 
наук—марксистсько ленінською 
теорією. Оволодіваючи марк- 
сизмом-ленінізмом, ми стаємо 
ще більш сильними—така особ
ливість цієї цауки, яка робить 

; людей богатирями, неиеремож- 
І ними.

Школа потрібує до себе пос- 
і тійної уваги. При цьому ідео

логічні питання—якість нав
чання, підвищення ідейно-по
літичного рівня і ділової ква
ліфікації учителя, питання по- 

, зашкільної роботи і виховання 
дітей в сім'ї повинні завжди 
бути в центрі уваги первинних 
партійних організацій.

Великого значення набуває 
комсомольська робота в школі 
в світлі постанови VII пленуму 
ЦК ВЛКСМ. Треба вміло і пов
сякденно керувати учнівськими, 
комсомольськими і піонерсь
кими організаціями, спрямову
вати їх ініціативу, підпорядко
вувати всю громадську і поза
шкільну роботу навчально-ви
ховним завданням школи.

Весь наш народ з почуттям 
великої національної гордості 
піклується про школу, про ді
тей, про вчителя, бо радянсь
ка школа—одне з великих за
воювань більшовицької партії 
і нашої держави. Саме тому в 
другому півріччі навчального 
року радянські люди чекають 
від школи і вчителів найшвид
шої, ліквідації недоліків, досяг
нення нових успіхів у справі 
комуністичного виховання під
ростаючого покоління.

нове завдання по прискоренню 
обороту вантажного вагона, 
зростанню продуктивності пра
ці, зниженню норм витрати 
палива на локомотиви і собі
вартості перевозок.

Три нових заводи 
будівельних матеріалів

Трудящі Рязанської області оз
наменували новий рік пуском 
трьох заводів облицювальної плит
ки. кахля і архітектурних блоків, 
їх продукція призначається для 
найбільших будов країни.

1 січня будівельникам Волго- 
Донського каналу, висотних бу
динків у Москві і Метробуду від
правлена перша партія облицю
вальної плитки, кахля і архітек
турних блоків.

1 1.500 колгоспів-мільйонерів
на Україні

За попередніми даними, на Ук
раїні налічується близько 1.500 
колгоспів, які одержали мільйон
ні прибутки,—майже втроє біль
ше, ніж їх було на початку 1951 
року. Найвищий прибуток—понад
2 мільярди карбованців—дали кол
госпам республіки цукрові буря
ки. В південних районах бавов
ництво дало мільйонні прибутки 
майже 200 колгоспам.

Нова газета
1 січня у Вільнюсі вийшов пер- 

I ший номер нової газети „Червона 
І зірка"— органу Вільнюського об- 

кому КП(б) Литви 1 обласної Ра- 
І ди депутатів трудящих.

Вміщені в номері статті і ко
респонденції, присвячені перемо
гам радянського народу, здобутим 

; у минулому році.
Газета видається литовською, 

російською і польською мовами.

Тираж виграшів у січні
20 січня в Костромі відбудеться 

| 7 тираж виграшів 3 державної по
зики відбудови й розвитку народ- 

і ного господарства СРСР. Це — 
' перший з 9 тиражів виграшів, які 

намічено провести в цьому році, 
і На 226 розрядів цієї позики в сьо- 
| мому тиражі буде розіграно 1 
І мільйон 949 тисяч 250 виграшів 
І на 520 мільйонів 116 тисяч 400 
: карбованців.

Механізація водопостачання 
колгоспних ферм

Машинно-тракторні станції Київ- 
I ської, Запорізької, Сумської, Тер- 
| нопільської і Станіславської об- 
; ластей достроково і з значним пе

ревищенням виконали річний план 
і механізації водопостачання кол

госпних тваринницьких ферм. У 
цих областях водопостачання ме
ханізовано на 667 фермах замість 
600 за планом.

Новий цукровий завод
В Курській області вступив в 

експлуатацію новий цукровий за
вод „Большевик". Він переробля
тиме 10 тисяч центнерів цукрових 
буряків за добу. Нове підприєм
ство багато оснащене передовою 
технікою.

Виплата винагород гірникам міста
На підприємствах Олександрії І 

проходить виплата винагород 
за вислугу років у вугільній 
промисловості. Одноразові вина- { 
городи одержують шахтарі, бу
дівельники, монтажники, ін
женерно-технічні працівники.

Близько 4 тисяч карбованців 
одержав почесний шахтар трес- , 
ту «Олександріявугілля» Ми- ' 
хайло Олексійович Ларіопов, і 
який проробив наваловідбійпи- | 
ком 20 років. Старому вироб- ' 
ничнику-наваловідбійнику шах
ти № 2 Івану Чорному вручено 
3.680 карбованців. Більш, як

і Паровозобудівники Ворошилов- 
градського заводу ім. Жовтневої 
революції гаряче підтримали по
чин люблінських токарів А. Жан- 

; дарової і О Агафонової, які за- 
і пропонували розгорнути соціаліс

тичне змагання за відмінне вико
нання кожної виробничої операції. 
Однією з перших на заводі в зма
гання за почином тт. Жандарової 
і Агафонової включилась стаха- 
новка шліфувальниця механічного 
цеху Віра Дмитрійіа Тушнова, 
яка виконує змінні завдання по 
шліфуванню деталей паровоза на 

і 250 процентів.
На знімку: В. Д. ТУШНОВА за 

роботою.
Фото О. Мірошниченка. 
(Прескліше РАТАУ).

8.200 кілограмів молока 
від кожної корови

В радгоспі „Караваево”, Кост
ромської області, за минулий рік 
надій від кожної з 300 дійних ко
рів становив 6.392 кілограми мо
лока. Перше місце в змаганні рад
госпних доярок займає Герой Со
ціалістичної Праці т. Смирнова. 
Від кожної закріпленої за нею ко
рови вона одержала в середньому 
8.200 кілограмів молока.

Літературний вечір 
колгоспного поета

У клубі села Безимівка, Чуднів- 
ського району. Житомирської об
ласті, відбувся літературний вечір 
56-річного колгоспного поета і 
байкаря П. Канавського з сіль
госпартілі імені Калініна Колгосп
ний поет написав близько ЗО вір
шів та байок. Вони друкувалися 
в газетах і альманахах. На вечорі 
П. Канавський читав свої нові 
твори і розповів, що працює над 
новим віршем про будови кому
нізму.

по 3.000 карбованців одержали 
наваловідбійник Іван Фіртич, 
кріпильник Григорій Гаркуша 
та інші.

Шахтарі купляють хороші 
меблі, килими, радіоприймачі, 
мотоцикли і інші речі.

Всього працівникам вугіль
ної промисловості міста буде 
виплачено винагород за вислу
гу років близько 5 мільйонів 
карбованців.

На піклування партії і уря
ду вугільники відповідають са
мовідданою працею. Колективи 
шахт № 2 і № 3> закріплюючи

Нагородження працівників 
освіти України

За вислугу років і бездоганну 
роботу в області народної освіти 
Указом Президії Верховної Ради 
СРСР нагороджені орденами і ме
далями 895 вчителів і керівних 
працівників народної освіти Ук
раїнської РСР.

Відкриття нових залів 
у музеї М. І. Калініна

4 січня в музеї М. І. Калініна в 
Москві відкрились нові зали. В 
них зібрані матеріали, що нале
жать до життя і революційної ді
яльності М. І. Калініна з 1875 по 
1917 рік.

З відкриттям нових залів завер
шилось створення музею-пам‘ят- 
ника М. І. Калініну, славному си
нові великого російського народу, 
палкому патріотові нашої Батьків
щини, непохитному борцеві за 
комунізм, великому соратникові 
В. І. Леніна і Й. В. Сталіна.

Підготовка до весняної 
сівби на Україні

Колгоспи 1 МТС України діяль
но готуються до весняної сівби. 
План засипки насіння ярих зерно
вих культур виконано на 101,2 
процента.- Завершується їх очи- 

I щення. Значно більше, ніж у 1950 
році засипано насіння злакових 

і трав, суданки, люпину. На поля 
вивезено місцевих добрив на 10 
мільйонів тонн більше, ніж до по
чатку 1951 року.

МТС республіки виконали план 
четвертого кварталу по ремонту 
тракторів на 103,9 процента. Від
ремонтовано майже на 4 тисячі 
тракторів більше, ніж на цей час у 
минулому році. Перевиконані та
кож завдання по ремонту трак
торних плугів, сівалок і культи
ваторів.

Нові клуби і бібліотеки 
Буковини

В селі Мамалига, Новоселецько- 
го району, відкрито клуб на 400 
місць. У минулому році в селах 
області збудовано 26 клубів. Те
пер клуби є в кожному селі, а 
бібліотеки—в кожному колгоспі і 
в багатьох бригадних будинках. 
За минулий рік бібліотеки облас
ті поповнились 372 тисячами книг 
політичної, художньої і сільсько
господарської літератури.

Довголіття
ЧЕРНІГІВ. В містах і селах об
ласті живуть сотні людей, вік 
яких досягає 90-100 років.

Любові Андріївні Пушок з міс
та Козелець—118 років; у Носів- 
ському районі живе 106-річна Па- 
лагія Іванівна Шкарупа, в Бату- 
рині—103-річна Олена Трохимів- 
на Фаль.

(РАТАУ).

за вислугу років 
досягнуті успіхи в минулому 
році, у ці дні добиваються виз- 

; начних виробничих перемог.
Вони працюють ритмічно, ви- 

і дають сотні тонн надплано
вого вугілля. Багато продук
ції додатково до завдання від
вантажують колективи трудя
щих Олександрійської брикет
ної фабрики, заводу «Червоний 
ливарник» і інших підприємств.

Серед трудящих з новою си
лою розгортається соціалістич- 

: не змагання за дострокове ви- 
, конання виробничих планів 

1952 року.
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На січневих нарадах вчителів

Виправляти недоліки, підвищувати успішність учнів
4 січня почала свою роботу 

нарада вчителів міста. Доповідь 
«Про підсумки навчально-ви
ховної роботи за перше півріч
чя та завдання па друге пів
річчя 1951—1952 навчального 
року» зробила завідуюча місь
ким відділом народної освіти 
т. Догадіна.

Педагогічні колективи шкіл 
міста в першому півріччі доби
лись деякого поліпшення нав
чально-виховної роботи. Успіш
ність учнів у другій чверті, по
рівнюючи з першою, зросла на 
3,9 процента, а в порівнянні з 
минулим роком—на 0,7 про
цента.

Значно підвищили ідейно-тео
ретичний і методичний рівень 
викладання вчителі середньої 
школи № 2. Тут 12 класів пов
ністю встигають.

З хорошими показниками за
кінчили перше півріччя серед
ні школи № 4, № 8, № 10, 
базова школа і інші.

Однак учасники наради з до
повіді не почули глибокого 
об'єктивно-правильного аналізу 
роботи шкіл, окремих вчителів 
і міського відділу народної ос
віти. Тов. Догадіна майже зов
сім не скавала про методи ро
боти кращих шкіл. Пояснюєть
ся це тим, як говорили в своїх 
виступах учасники наради, що 
ні вона, ні інспектори по- 
справжньому не вмчали життя 
шкіл, досвіду передових вчите
лів, глибоко пе вникали в суть 
педагогічного процесу, мало по

Під знаком дальшого поліпшення роботи шкіл
Під знаком дальшого поліп

шення навчально-виховної ро
боти в школах проходить ра
йонна нарада вчителів.

Учасники наради взяли ак
тивну участь в обговоренні до
повіді завідуючого районним 
відділом народної освіти т. Тю- 
тенка про підсумки навчально- 
виховної роботи в першому пів
річчі та завдання на друге пів
річчя 1951—52 навчального 
року.

Виступаючі товариші піддали 
гострій критиці недоліки в ро
боті шкіл, учителів та відділу 
народної освіти. Вони вказува
ли також на схематичність до
повіді т. Тютенка, в якій сухо, 
без глибокого аналізу перелі
чувалась робота кращих і гір
ших шкіл та вчителів.

З такої доповіді не можна 
було взяти чого-небудь пов
чального. Це сталося тому, що 
працівники відділу народної ос
віти не знають дійсного ставу 
в школах району. Та й т. Тю- 
тенко змушений був визнати, 
що контроль з боку районного 
відділу народної освіти в цьому 
півріччі був незадовільний.—Я 
сам не був у жодній школі,— 
каже т. Тютенко,—а інспекто
ри теж мало бували. Тому дійс

Весело провадять зимові ка
нікули сотні школярів міста. 
Кожного дня вони приходять 
до Палацу піонерів, де відбу
ваються цікаві концерти, ігри, 
розваги.

Днями проведено вечір зага
док і шарад. На стінах були 

давали допомоги в ліквідації 
недоліків.

Інспектори недостатньо бу
вають в школах і не вивчають 
як слід викладання предметів 
та стану навчально-виховної ро
боти. Великим недоліком є те, 
що вони, прагнучи охопити всі 
сторони роботи школи, часто 
випускають основне питання— 
успішність учнів.

Директор середньої школи 
№ 1 тов. Малоок у своєму вис
тупі заявив, що вчителі пе раз 
чули від працівників відділу на
родної освіти імена кращих 
викладачів міста тт. ІОспіної, 
Міхелєвої, Варганіхіної, бфімо- 
вої і інших, які добиваються 
сталих знань учнів, але запо
зичити їх досвід викладання не 
мають змоги. Працівники місь
кого відділу народної освіти не 
поширюють цей досвід. Майже 
зовсім не подається допомога 
молодим вчителям. Досі, навіть, 
не спромоглися обладнати місь
кий методичний кабінет.

Про недостатню допомогу 
школам з боку відділу народ
ної освіти говорило багато учас
ників наради. Директор серед
ньої школи №12 тов. Радчен- 
ко заявив, що в російські кла
си протягом півріччя направ
лено 136 учнів, які раніше 
навчались в українських шко
лах. Працівники міського від
ділу народної освіти не подба
ли про забезпечення школи 
підручниками і зошитами. Тіль
ки підручників невистачаи 
близько двох тисяч примірників.

ного уявлення про навчально- 
виховну роботу в школах ра
йону ми не маємо і судимо про 
роботу деяких шкіл лише по 
цифрових даних та по актах 
нештатних інспекторів.

—Слід також визнати,—зая
вив далі т. Тютенко,—що наш 
районний педагогічний кабінет 
працює ще незадовільно. Заві
дуючий педкабінетом т. Бере- 
зовський не організовує вивчен
ня кращого досвіду роботи вчи
телів і шкіл і не поширює йо
го. Та й сам т. Березовський 
у св< їй роботі користується 
старим багажем знань.

Що й казати—відверті виз
нання, але мало втішні.

Досить цінним на нараді був 
виступ учителя Протопопівсь- 
кої середньої школи т. Шафе- 
та. Він вказав, що працівники 
відділу иародної освіти часто 
перетворюються у ревізорів, 
які займаються перевіркою різ
них шкільних папірців, а не 
успішністю учнів та аналізом 
роботи вчителів. Тов. Шафет 
вніс ряд змістовних пропозицій, 
спрямованих на поліпшення 
навчально-виховної роботи.

Учасників наради здивував 
виступ інспектора відділу на
родної освіти тов. Стахова, 

Ш коля рам — весел і канікули
розвішані великі ребуси, які 
ребята з охотою розгадували.

Відбувся також конкурс па 
кращого читця. Перші місця 
зайняли учні Люда Матвеєва 
за вірш «Мьі не позволим», 
Вадик Льовушкин — за вірш 
«Вечно юнмй».

Директор вечірньої школи 
№ 2 тов. Курінний говорив про 
те, що при відділі народної 
освіти досі не створена комісія 
сприяння школам робітничої 
МОЛОДІ. /

Ці та інші недоліки призве
ли до того, що по школах міс
та ще 584 учні не встигають, 
а кількість відмінників стано
вить лише 4 проценти. Біль
шість учнів навчаються на 
«трійки».

Перелічивши декілька прик
ладів поганої роботи вчителів, 
тов. Догадіна не спромоглася 

, проаналізувати діяльності місь
кого відділу народної освіти. Її 
доповідь не дала правильного 
напряму учительському колек
тиву в розгортанні критики і 

, самокритики.
Не самокритична, плутана 

доповідь т. Догадіної хибувала 
ще й бідністю мови. В україн
ському тексті вона допускала 
багато перекручених російсь
ких слів, навіть неправильно 
побудованих речень.

Вчителям і працівникам від- 
I ділу иародної освіти слід пов- 
! сякчас працювати над підви

щенням своєї кваліфікації, пев- 
томио озброюватись знаннями 
марксистсько-ленінської науки.

Нема» сумніву, що вчителі 
шкіл міста, викривши недоліки 
у навчально виховній роботі, 
накреслять заходи, спрямовані 
на дальше піднесення успіш
ності учнів.

С. МІркотан.

який безпідставно обрушився 
на вчителя т. Шафета. Виступ 
т. Стахова слід розглядати, як 
спробу затиснути критику не
доліків у роботі працівників 
районного відділу народної ос
віти.

На нараді говорили про кра
щий досвід учителів—виклада
чів літератури тт. Яяшенко 
(Бандурів«ька середня школа), 
Зайцева (Недогарська семиріч
на школа), Халявко. .Назарен
ко та Прилуцьку (Ясиноватсь- 
ка семирічна школа) та ін. 
Ці вчителі методично правиль
но будують уроки, глибоко роз
кривають ідейний зміст тво
рів

Учасники паради вказали 
і на серйозні хиби методично
го характеру, що їх допуска
ють вчителі тов. Корптько (Ко- 
сівська середня школа), тов. 
Кузьменко (Березівеька школа), 
викладач історії та географії 
т. Щербак (Протопонівська се
редня школа) й інші.

Викриваючи істотні недоліки, 
нарада намічає заходи, спря
мовані на поліпшення навчаль
но-виховної роботи в школах 
та піднесення рівня марксист- 
сько-леніиського виховання 
вчителів.

Вчора учні відвідали кіно
картину «Тарас Шевченко». 
Сьогодні учасники гуртків ху
дожньої самодіяльності Палацу 
піонерів дадуть для дітей ве
ликий концерт.

М. Комнатна, 
масовик Палацу піонерів.

Рейд перевірки культурного обслужування трудящих 
робітничих селищ

Повсякденно дбати про культурні 
запити трудящихНАЛАГОДЖЕНОК1НООБСЛУЖУВАННЯ

Понад два місяці жителі се
лища Перемога не мали змоги 
відвідувати кіно. Тепер така 
можливість є. Для цього від
ведено хоч і невелике при
міщення, але робітники, служ
бовці, домогосподарки зараз 
можуть у вільний від роботи 
час подивитись кінокартину, 
послухати музику—культурно 
відпочити.

Тільки за останній час тут 
демонструвались кінофільми 
«Далека наречена», «Богдан 

і Хмельницький», «Танкер Дер- 
бент» та багато інших.

Кіномеханік Микола Мунтян 
забезпечує бездоганну роботу 
апаратури, уважно ставиться 
до вимог відвідувачів. Кожно
го дня для дорослих тут від
бувається по два — три кіпо- 

| сеанси.
В дні зимових канікул для 

школярів тут щоденно відбу
вається по 3 сеанси, на яких 

! демонструються кінофільми 
«Червоний галстук», «Білів иа- 
рус одинокий», «Юні партиза
ни» та ііші.

Трудящі селища Перемога 
вдячні ва піклування про них.НАШІ ПРЕТЕНЗІЇДО МІСЬКОГО ТЕАТРУ

В селищі Октябрському про
живав багато гірників та бу
дівельників. Всі вони хотіли б 
подивитись п'єсу про життя 
радянських шахтарів. Кілька 
місяців тому на сцені робітни- 

; чого клубу ставилась п'єса 
| 0 Корнійчука «Макар Діброва», 
і Ця п єса справила на глядачів 

приємне враження.
Побувавши в місті, жителі 

селища дізналися з реклам про 
те, що колектив театру підго
тував п'єсу В. Дюбимського 
«Зацікавлена особа», в якій 
розповідається про героїчну 
працю шахтарів. Але поїхати 
до міста не завжди вдається, 
тому трудящі сподівались на 
приїзд театру в селище. Та доб
рі наміри залишилися поки що 
мріями. Колектив театру в се

Рейдова бригада газети „Більшовицька правда":
М. Соловйов—помічник машиніста паровоза, 

Н. Азарова—відкатниця шахти № 3. 
П. Царинний—працівник редакції.

Сталінська область. Для молодих гірників шахти №4—5 „Ники- 
товка" тресту „Горловскуголь" е добре обладнаний гуртожиток-ін- 
тернат. На знімку: в кімнаті відпочинку. На передньому плані—вибій
ники І. Желток (зліва) та І. Акулов грають в шахмати.

Фото С. Гевдвльмана. Прескліше ТАРС.

лище досі пе приїхав. А слід 
І було б.

Такі наші претензії до ад
міністрації міського драматич
ного театру імені Саксагансь- 
кого.КОЛИ Ж ПОЧНУТЬ ПРАЦЮВАТИ ГУРТКИ?

У коридорі клубу селища 
Октябрського на великому ар
куші паперу вивішено акурат
но розписаний місячний репер
туарний план демонстрації кі
нофільмів на січень. Якщо ві
рити отому написаному, то ли- 
щр два дні—14 і 25 січня по
будуть зайняті кіносеансами.

Що ж буде в ці дні? Де і 
коли повинні збиратися учас
ники художньої самодіяльнос
ті на заняття гуртків? — про 
це дізнатися важко, бо плану 
роботи гуртків тут пе складе
но, навіть постійного примі
щення для занять не визна- 

I чено.
Завідуючий клубом т. Дави- 

І денно всю роботу по організа
ції художньої самодіяльності 
переклав па т. Коваленка, а 

' він, як кажуть, і за холодну 
воду м» береться. Щоб виправ
дати свою бездіяльність, Кова
ленко безпідставно заявляв про 
те, що в селищі мало бажаю
чих брати участь в гуртках. 
Кількість учасників художньої 
самодіяльності, справді, з кож
ним днем зменшується, однак, 
причиною цього в не відсут
ність бажаючих, а безсистем
ність у налагодженні роботи 
гуртків з боку тт. Давиденка і 
Коваленка.

Хор і танцювальна група, 
по суті, розпалися, а драма
тичний гурток нараховує лише 
8 учасників, та й з ними пе 
працюють.

Тт. Давиденко і Коваленко 
дуже рідко бувають на підпри
ємствах і в гуртожитках, де 
працює і проживає робітнича 
молодь.

Час уже райкому профспілки 
вугільників по-справжньому 
взятися за налагодження ху
дожньої самодіяльності в робіт
ничому клубі.
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Як працюють підприємства в
Чим ознаменувався 1951 рік, як працюють колективи в 

новому році, що робиться для дальшого зростання вироб
ництва?—з такими запитаннями звернулась редакція „Біль
шовицької правди" до деяких працівників підприємств міста.

Нижче ми друкуємо їх відповіді.

Підносимо продуктивність праці
О. ТРАЦЕВСЬКИЙ—старший нормувальник заводу 

„Червоний ливарник"
Наш завод виготовляє різні 

механізми для вугільних під
приємств міста. В минулому 
році ми освоїли випуск шахт
них клітей, бронзових контак
тових сіток, щільних клапанів 
великих розмірів.

1951 рік був ознаменований 
значним підвищенням продук
тивності праці. Чимало верс
татників, слюсарів, ливарників 
застосували передові методи, 
наслідували почин Антоніни 
Жандарової і Ольги Агафоно- 
вої. Значних виробничих 
успіхів досягли токар Василь 
Федоренко, стругальник Андрій 
Жягель, слюсар Іван Пічкур. 
Вони виконали річні норми на 
200 процентів.

Шириться боротьба за якісні показники
Д. М.ЕДВЕДЄВ -начальник контори залізничного транспорту 

тресту „Олвксандріяву  гілля"
Колектив нашої контори до- Матаков. його показник— 130

строково завершив державний 
план вантажоперевезень 1951 
року. Не заспокоюючись на до
сягнутому, транспортники з 
перших днів нового року взяли 
високі темпи роботи.

Суворо за графіком працює 
машиніст паровоза Олександр

★

£ Сталінська область. Всі дільни
ці шахти № 4—5 „Никитовка” 
перевиконують виробничий; план. 
Гірники дільниці руху систематич
но забезпечують безперебійне ви
везення вугілля.

На знімку: стахановець комсо
молець машиніст електровоза Д. 1. 
П'янцов. Тов. П'янцов виконує зав
дання по вивезенню вугілля на 150 
процентів.

Фото С. Гендельмана. 
Прескліше ТАРС.

★ І і

Натан Рибак Змова в Стокгольмі
Письменник, лауреат Сталінської премії Натан Рибак 

закінчив другий том романа „Переяславська Рада**, в яко
му охоплені події 1654—60 рр. У книзі висвітлюються спіль 
на боротьба російського, українського та білоруського на 
родів проти іноземних агресорів за свою волю і незалеж
ність, спроби Ватікану, Швеції, Туреччини, Польщі та ін
ших країн перешкодити об'єднанню українського народу з 
російським, спроби, які зазнали повної поразки.

Друкуємо уривки з другої книги романа „Переяслав- 
ка Рада**.

.. Король Карл рвучко змахнув 
ліктем зібгану, друковану на пер
гаменті військову малу просто на 
долівку. Важко спираючись ши
рокими, червоними долонями на 
край стола, він поволі підвівся і 
гнівно спитав:

—Коли ж ви облишите годува
ти мене обіцянками? — І, не очі
куючи на відповідь, ударив пра
вицею об стіл. Високі срібні ке
лихи жальио забряжчали.—Я вас 
питаю: хто господар у королів
стві?!

Канцлер Аксель Оксеншерие 
проковтнув усмішку, сховав гост
ре підборіддя в пишному жабо. 
З-під кущавих сивих брів сковз
нув зеленкуватими малими очима 
поверх голови короля і побачив у 

] Здійснюючи свої соціалістич- 
, ні зобов'язання, колектив до

датково до річного плану вп- 
, дав продукції на десятки тисяч 

карбованців. Собівартість зни- 
I жеио на 5,4 процента, надпла

нові нагромадження становлять 
' понад 100 тисяч карбованців.

В новому році колектив за- 
I воду «Червоний ливарник» пра- 
і цює з великим піднесенням. 
■ 2 і 3 січня ковалі Захар Чер- 
I нявський та Іван Савдид при 

виготовленні муфт фільтрів для 
шахти № 3 виконали змінні 

і завдання на 150 процентів. 
Високої продуктивності доби
лася бригада слюсарів, очолю- 

| вана Михайлом Тушко. Вона 
дала дві норми.

процентів денної норми.
Токар Петро Іванніков. арма

турник Михайло Плотников, ко
тельник Микола Додатко, нас
лідуючи приклад люблінських 
новаторів Антоніни Жандарової 
і Ольги Агафонової, також до
бились високої якості в роботі.

просторому широкому вікні, що 
займало півстіни, метушню біля 
брами кількох осіб, які висідали 
з саней, і блиск панцирів та спи
сів королівських гвардійців. Май
нула думка: мабуть високі посли. 
Тоді він, наважившись, ступив 
крок до столу і тоненьким голо
сом, який зовсім не пасував до 
його огрядної, високої постаті, 
лагідно повів мову:

—Час, ваша величність...
—Заткніть пельку! — гримнуло 

йому у відповідь.—Я буду гово
рити...—І в наступну хвилину три 
срібних келихи полетіли йому під 
ноги. Канцлер не ворухнувся. Те
пер вже він і не посміхнувся.

Та король вже говорив не до 
нього. Короткими кроками міря«

новому році?
Один цикл 

на добу 
Е. ЛАВРИК— 

начальник дільниці шахти № З,
Бригада наваловідбійника 

Григорія Кузьменка з перших 
днів нового року добивається 
високих виробничих темпів. 
Бригадир дав кожному завдан
ня, порадив як краще видобу- 
іати вугілля.

З запалом працювали шах
тарі. Коли закінчилась зміна, 
підвели підсумки. Кожний на
валовідбійник замість норми 11 
тонн вугілля дав у півтора ра- 
за більше,

В цей день всі бригади діль
ниці набагато перевищили план. 
За 4 і 5 січня ми видали на- 
гора десятки тонн надпланово
го вугілля.

Наш колектив прагне в но
вому році працювати по-ново
му. Ми перевели роботу лав 
на графік один цикл на добу. 
Поліпшуємо технологічний про
цес, використання механізмів. 
Замість 100-метрових стрічок 
поставили скребковий транспор
тер. Раніше, щоб скоротити 
стрічку, доводилось щодня її 
різати. Втрачали цінний мате
ріал. Тепер цього ми не до
пускаємо. Протягом 20 хвплин 
відокремлюємо рьштак від тран
спортера. Не псуючи стрічки, 
провадимо укорочування. Ни
ні відпала потреба часто роби
ти пере кріплення збірного 
штреку. Тільки на цьому вбе
рігається сотні карбованців.

, ючи довгий кабінет, чіпляючись 
[ зірчатками острогів за пухнасті 

килими, одштовхував колінами 
низенькі стільці, наче навмисне 
розставлені перед ним, він сипав 
прокляття на голови сенаторів, 
міністрів, своїх пихатих баронів, 
короля Речі Посполитої Яна Ка- 
зіміра, Московського царя, і слав 
тисячі дияволів у печінку клято
му бунтівнику українському геть
ману Хмельницькому, перед яким 
він, помазаник божий, спадковий 
від прадіда й діда король Швеції 
Карл X Густав. мусив запобігати 
і просити як жебрак ласки. В 
державній казні порожньо, як у 
кишені юродивого, що лежить на 
паперті біля собору святого Пет
ра, а тимчасом барони набивають 
собі шкіряні гаманці золотими 
риксталерами, гульденами і фло
ринами, а він потерпає у нечу- 
ваній скруті, вислухуючи щодня 
лукаві пояснення лиса Оксеншер- 
не.

—Далебі,—прохрипів Карл, спи
нившись навпроти канцлера,—тер
пець у мене колись урветься, і я 
звелю своїм стайничим повісити 
вас біля дверей моєї псарні...

Тепер настала черга канцлера.

РЕЙД ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ЗИМІВЛІ 
ГРОМАДСЬКОЇ ХУДОБИ

Відсутній господарський 
догляд худоби

Листопадовий Пленум ЦІЇ 
ІШ(б)У зобов'язав керівників 
партійних і радянських органів 
і правління колгоспів вжити 
рішучих заходів до подолання 
відставання продуктивності тва
ринництва, добитись значного 
підвищення удоїв молока, нас- 

і трпгу вовни, поліишення від
годівлі великої рогатої худоби 
і свиней.

В колгоспі «Шлях до кому
нізму» (голова правління тов. 
ГордоцькиО) торік з плану удою 
молока на одну фуражну ко
рову 1.860 літрів напоєно ли
ше 1.028 літрів. Не кращою 
була продуктивність і від ос
танніх видів тварин.

Причиною низької продук- 
I тивності тваринництва була не

достача кормів, поганий дог- 
і ляд за худобою, відсутність 
1 нормальної годівлі за встапов- 
і леним раціоном тощо.

Як же виправляє становище 
: правління колгоспу цього року ?

І зараз тут навіть не 
І спромоглися укомплектувати 

тваринницьку бригаду постій
ними кадрами. Досі двадцять 
голів корів не закріплено 8а 

; доярками. Два місяці ведуться 
І розмови в цього приводу, а 

толку мало.
Погано організована і годів

ля худоби. Крім соломи, різки 
та жому до кормового раціону 
більше нічого не вводиться. 
Тут звикли скаржитись на об
маль кормів, в той же час у 
тваринницьких приміщеннях на 
підстилку худобі використо- 

| вується велика кількість кор
мової соломи та різки, хоч для 
цієї мети є спеціально підве
зені різні відходи. Завідуючий 
фермою Яків Федоренко вважає 
такий стан за нормальний.

Погано організовано також 
перероблювання кормів. Кор
мозапарник, наприклад, довгий 
час іржавіє біля приміщення

Рейдова бригада газети „Більшовицька правда”:
А. Федоренко—комсомолець,

М. Федоренко—колгоспник.
В. Смоляр— працівник редакції.

І Кожного разу, коли король обі
цяв йому такий спосіб розрахун
ку з життям, Аксель Оксеншерие 
знав, що королівському запалу 
приходить край, і тоді його сло- 

і во, його порада і думка будуть 
! вислухані.

—Високим послам годилося б 
І дати приватну аудієнцію в трон- 
і йому залі, але нехай вже буде 

так.—Оксеншерие, не гаючи ча
су, заговорив тихо і неквапно. 
Незаперечна істина була в кож
ному його слові. Звичайно, мож
на натиснути па риксдаг, можна 
вичавити з гаманців баронів ще з 
десять-двадцять тисяч рикстале- 
рів, але це справи не врятує. Дар
ма король шельмує свого канц
лера. День і ніч його думки при
куті до того, що турбує короля. 
Мало хто не розумів з людей 
достойних і державних, що доля 
Швеції тепер на вістрі ножа. Карл 
робить нетерплячий рух рукою, 
наче хоче відкинути таке облуд
не твердження. Та дарма! Тепер 
буде говорити Оксеншерие. Тіль
ки він і ніхто інший, навіть коли 
той інший сам король!

—Вчора, ваша величність, я діс
тав відомості, що абат Данило 
прибув у Чигирин. Він встановив 
добрі стосунки з генеральним пи
сарем козаків Іваном Виговсь- 
ким. Всі наміри і всі задуми ук

свиноферми, а запарювання 
кормів не провадиться. З цих 
причин продуктивність худоби 
залишається дуже низькою. 
Добовий удій молока, наприк
лад, зараз пе перевищує літра 
на корову. 6 випадки захво
рювання тварин на шлунок.

У колгоспі вже почали те
литись корови, незабаром по
роситимуться свині, але примі
щення для молодняка відсутні. 
Тим часом, будівництво двох 
свинарників припинено, хоч 
добудовувати залишилось лише 
покрівлі.

Для контролю за станом зи
мівлі худоби затверджено гра
фік чергування на фермах чле
нів правління колгоспу, але 
вони безвідповідально ставлять
ся до цієї справи. Недавно на 
фермі через недогляд задушив
ся нетель. В цей час черговий 
член правління Іван Кривошия 
спокійно відцочивав вдома.

Не можна обійти і питання 
обліку на фермах. Цій важли
вій справі в колгоспі не жада
ють значення. А тому в облі
ку приплодів плутанина, Досі 
тут но з'ясують де поділося 
восмеро ягнят з ферми заві
дуючого Семена Якини.

Такий стан з зимівлею ху
доби обходить чомусь відпові
дального за тваринництво чле
на правління, секретаря кол
госпної шірторгавізації Мико
ла Терехова. Ніякої політмасо- 
вої роботи серед працівників тва
ринницьких ферм він не про
водить, днями відсиджується в 
місті, а коли й появиться, то 
крім пустих балачок, нічого ні
кому не скаже, не дасть нія
кої поради.

Роль стороннього спостері
гача займає і голова правлін
ня т. Гордецький. Він мирить
ся з нехлюйським ставленням 
до роботи завідуючих ферм, не 
вживає заходів до порушників 
трудової дисципліни.

раїнського гетьмана у мене як на 
І долоні. Два тижні тому абат Да

нило вів перетрактації з Буджка- 
ським мурзою Карач-беєм і хан- 

( ським мурзою Мустирою. Якщо 
І Хмельницький не зламає Переяс

лавської угоди, татари ударять 
йому в спину. Цар Олексій нав- 

I ряд чи дасть йому підмогу, кор
пуси фельдмаршала Горна через 
місяць будуть під Новгородом. 
На Балтиці московитам не бути!

Як не хотілося, а Карл мусив 
визнати, що його канцлер хитрий 
і кмітливий. Недарма генерали та 

1 міністри прозвали його рудим ли
сом. Оксеншерие змінив рудий 
парик на білий, але лисом він ли
шився. Карл розреготався. Зап- 

I ливлі жиром щоки поповзли дого
ри, і опуклі очі прикрили розчер- 
вонілі повіки. Оксеншерие полег- 

і шено зітхнув, відступив трохи 
вбік і, вловивши оком, що близь- 

’ ко біля короля нема нічого важ- 
■ кого, не без уїдливості зауважив:

—Дипломатія, ваша величність, 
потребує тонкого розуму... і часу...

—Часу,—схрипло повторив Карл, 
знехтувавши першою половиною 
уїдливого канцлерового зауважен
ня,—ах ти, рудий лис!

(Далі буде).
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Іноземні відгуки на послання
Й. В. Сталіна японському народові

Зарубіжна преса і радіо ши
роко коментують цоворічне пос
лання товариша її. В. Сталіна 
японському народові.

Головний редактор японсько
го агентства Кіодо пап К. Іва- 
мото повідомив, що агентство 
звернулось до прем'єрів 18 країн 
світу з просьбою надіслати пос
лання японському народові і 
що тільки один прем'єр Сталін 
надіслав своє послання.

Після викладення змісту пос
лання товариша її. В Сталіна 
1 січня в ранковій передачі 
токійського радіо з комента
ріями виступив Рініці Сасакі.

У посланні говориться, вка
зав Сасакі, що народи Радян
ського Союзу глибоко співчу
вають японському народові, 
який попав у біду в зв'язку з 
іноземною окупацією.

Прем'єр Сталін бажає япон
ському народові в цілому пов- 
пого успіху в боротьбі за від
родження і незалежність.

Звертаючись до всього япон
ського народу і до інтелігенції, 
прем’єр Сталін бажає повної 
перемоги демократичних сил

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ 
Шахтарі-студенти

Часто в читальному залі місь
кої-бібліотеки можна 3} стріти 
десятки молодих людей в шах
тарській формі. Тут гірники 
тресту «Олександріявугілля» 
підвищують свої знання, пра
цюють над виконанням завдань, 
одержаних з вищих учбових 
закладів.

Наваловідбійники Іван Тара
ненім заочно вчиться у фінан-

Коли виконають
Ще напередодні минулого 

свята Першого травня дирекція 
шахти № 2 замінила у швей
ній майстерні відділу робітни
чого постачання тресту «Олек
сандрівну глерозріз» форменій 
мундири і картузи для почес
них шахтарів.

Мундири нам виготовили до 
Дня шахтаря, але картузів і 
досі немає. Через це ми не мо-

Бесіди 
на наунові теми

(Закінчення*)РАЙДУГА І ГАЛОСИ
Всім добре відоме таке явище, 

як райдуга. Вона виникає в порів
няно низьких шарах земної атмос
фери внаслідок переломлення і 
відображення сонячних променів 
у дощових краплинах. Райдугу 
можна бачити в час дощу, в сто
роні протилежній до Сонця.

Сонячний промінь, потрапляючи 
в краплину води, перелам.'ється і, 
відбиваючись, виходить назад під 
певним кутом до початкового нап
рямку. При цьому він розкладає
ться на кольори, з яких він скла
дається: червоний, оранжевий, 
жовтий, зелений, голубий, синій і 
фіолетовий. Промені різних кольо
рів виходять з краплини під різ
ними кутами. Тому око людини 
ловить від краплин, що перебу
вають на певному рівні, лише 
промені одного кольору і бачить 
таким чином різнокольорову рай
дужну полосу. Дугоподібна форма 
райдуги пояснюється тим, що саме 
ті краплини, які лежать вздовж

*) Початок див. у газеті „БП“ 
від 23 і ЗО грудня 1951 року.

Японії, економічного піднесен
ня країни, розквіту націонала- і 
ної культури, науки і мистецт
ва і успіху в боротьбі за збе
реження миру.

Японські газети на видному 
місці і під великими заголовка
ми опублікували 3 січня повний 
текст послання її. В. Сталіна.

Більшість японських газет 
рміщує фотографії товариша 
ЇЇ. В' Сталіна.

В СЇЇІА ні одна з великих 
газет не опублікувала повного 
тексту послання її. В. Сталіна 
японському народові і не ко
ментувала цей важливий до
кумент.

Послання товариша її. В. 
Сталіна японському народові 
опублікувала і широко комен
тувала преса Китайської Народ
ної Республіки, Чехословаччи- 
ни, Польщі, Албанії, Монголи- І 
ської Народної Республіки, Бол
гарії, Угорщини, Румунії, Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки, Італії, Франції, Англії, 
Норвегії, Пакистану, Індії і ря
ду інших країн.

(ТАРС).

сово-економічному вузі, Петро 
Васвленко—в гірничому інсти
туті, диспетчер Дівид Пальчи- 
ков — заочник Харківського 
юридичного інституту.

Десятки гірників уміло поєд
нуючи роботу па виробництві 
з заочним навчанням, готують
ся стати інженерами, плано
виками, юристами.

0. Романенко, робітник.

наші замовлення?
жемо одягати і свої мундири.

Кілька разів ми зверталися до 
керівників відділу робітничого 
постачання і майстерні з про
ханням прискорити виготовлен
ня картузів, але вони під різ
ними приводами продовжу
ють зволікати виконання за
мовлення.

С. Задорожний, Г. Додатко— 
почесні шахтарі.

„Незвичайні" небесні явища
дуги, розміщені однаково і по від
ношенню до Сонця і по відно
шенню до спостерігача.

Чим більші дощові краплини, 
тим яскравіша полоса. Ось чому 
під час короткочасного літнього 
дощу, який відрізняється велики
ми і частими краплинами, райдуга 
буває особливо яскравою. Більш 
дрібніші краплини дають бліду, 
білувату райдугу.

Інколи на небі спостерігаються 
так звані галоси—Оточуючі Сонце 
і Місяць великі райдужні кільця, 
а також більш складні фігури у 
вигляді „несправжніх сонць", дуг, 
прямих полос і хрестів. Ці явища 
в далекому минулому лякали не- 
освічених людей, які бачили в них 
грізну призвістку.

Сучасна наука дослідила різні 
види галосів і виявила причини 
їх виникнення.

У повітрі на висоті 5—6 кіло
метрів часто утворюються дрібне
сенькі кристалики льоду у вигляді 
шестигранних призмочок. Прохо
дячи крізь них. промені Сонця 
або Місяця відбиваються від гра
ней кристаликів, а також перела
муються, розкладаючись при цьо-

В країнах 
народної 

демократії 
Новий успіх 

чехословацьких 
трудящих

ПРАГА. 1 січня на будівництві 
металургійного комбінату ім. Еле
мента Гогвальда в Кунчіце, побли
зу Острави. відбувся урочистий 
пуск першої доменної печі. Під 
бурхливі оплески і вітальні вигу
ки на честь президента Чехосло- 
ваччини Елемента Готвальда і ве
ликого вождя і вчителя трудя
щих усього світу товариша Й.В. 
Сталіна прем’єр-міністр Антонін 
Запогоцький закликав будівників 
і вс'х трудящих країни добитися 
в 1952 році нових, ще більших ус
піхів на шляху соціалістичного бу
дівництва в республіці.

Вечірній агротехнічний 
університет для 

болгарських селян
СОФІЯ. Комуністична партія і 

народний уряд Болгарії приділя
ють велику увагу питанню агро
технічної освіти трудового селян
ства. Цими днями в селі Слатина. 
Софійської околії, відкрився пер
ший в країні вечірній агротехніч
ний університет, слухачі якого без 
відриву від основної роботи вив
чають передову радянську агро
техніку і агробіологію, велике 
вчення Мічуріна, Вільямса, Ли- 
сенка, а також праці видатних ра
дянських перетворювачів природи.

Підвищення заробітної 
плати нафтовикам 

Албанії
ТІРАНА. Рада Міністрів народ

ної республіки Албанії прийняла 
рішення про підвищення до 20 
процентів заробітної плати праців
никам нафтової промисловості. 
Крім того, до заробітної плати 
нафтовиків встановлюється над
бавка в розмірі від 8 до 20 про
цесів за вислугу років.

Боротьба за економію 
сировини і матеріалів 

в Угорщині
БУДАПЕШТ. Трудящі Угорщи

ни добилися великих успіхів у бо
ротьбі за економію сировини, ма
теріалів. коштів. За прикладом 
Радянського Союзу на фабриках 
і заводах країни робітники запро
ваджують особисті рахунки еко
номії. Тільки на підприємствах ме
талургійної промисловості такі 
рахунки мають уже пснад 24 ти
сячі робітників. Вони зекономили 
більш як 13 мільйонів форинтів.

(РАТАУ).

Англію відвідала делегація діячів радянської культури. На за
прошення муніципалітету і трудящих міста Еовентрі член делегації 
діячів радянської культури заступник голови Виконкому Сталінградсь- 
кої міської Ради Т. С. Мурашкина побувала у Еовентрі.

На знімку: Т. С. Мурашкина розмовляє з англійськими шахтарями.

Комюніке секретаріату Всесвітньої Ради Миру 
про збирання підписів під Зверненням 

Всесвітньої Ради Миру про укладення Пакту Миру
Секретаріат Всесвітньої Ради 

Миру опублікував комюніке про 
збирання підиисів під Звернен
ням Всесвітньої Ради Миру про 
укладення Пакту Миру між 
п’ятьма великими державами. 
В комюніке говориться, що в 
ході кампанії ва укладення 
Пакту Миру на 1 січня 1952 
року зібрано 596 мільйонів 302 
тисячі 298 підписів, у тому 
числі по окремих країнах: Ал
банія—865 тисяч 885, Німеч
чина (народний опит проти ре
мілітаризації і за укладення 
мирного договору)—16 мільйо
нів 700 тисяч, Бельгія — 409 
тисяч 092, Бразілія—3 міль
йони, Болгарія-5 мільйонів 
627 тисяч. Чілі—500 тисяч, 
Китай-344 мільйони 530 ти

На виставці „Великі будови комунізму'4 в Берліні

| му, як і в дощовій краплині, на
і складові кольори.

В тому випадку, якщо вісі всіх 
[ кристаликів розташовані горизон

тально або вертикально, що бу
ває при спокійному стані атмос
фери. може виникнути явище „не
справжніх сонць", часто дуже яск
равих, розміщених по обидві сто
рони від справжнього Сонця. В 
цих же умовах інколи з'являють
ся горизонтальні полоси і верти
кальні сювпи, що проходять через 
Сонце, Вони не мають райдужно
го забарвлення, тому що утворю
ються лише при відображенні 
світла від зовнішніх граней крис
таликів. які відіграють роль неве
ликих плоских дзеркал.

Частини галосів-кругів, перети
наючись з горизонтальними і вер
тикальними полоса.мЩ- утворюють 
подобу кристалів.

Всі ці явища з успіхом дослід
жуються радянськими вченими, 
які вивчають склад, будову і тем
пературу атмосфери на різних її 
висотах. Спостерігаючи за зміною 
райдуги і галосів, можна встано
вити і розмір дощових краплин і 
льодяних кристаликів, що дозво
ляє передбачати погоду.

БЕРЛІН. 21 грудня 1951 року в 
Східному Берліні відкрилась вис
тавка „Великі будови комунізму", 
яка привертав велику увагу бер
лінського населення. Виставку вже

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З'єднання корейської Народної 

армії в тісній взаємодії з части
нами китайських народних добро
вольців З і 4 січня вели 
вогневі бої на старих рубежах, 
продовжуючи завдавати серйоз
них втрат військам американо- 
англійськнх агресорів і лісинма- 
нівської армії.

Американська авіація продовжує бомбардувати Пхеньян
В ніч з 2 на 3 січня і вдень З 

січня американські бомбардуваль
ники і реактивні винищувачі зно
ву бомбардували і обстріляли жи
лі квартали Пхеньяна і його око
лиць.

Звільнення французьких військовополонених у В'єтнамі
З нагоди новорічного свята і ще 246 французьких військовопо- 

президент демократичної респуб- * 1 * * лонених. 
ліки В'єтнам Хо Ші Мін звільнив (ТАРС).

Новий акт агресії англійських військ поблизу Суеца
Єгипетські газети повідомили 

про новий акт агресії англійсь
кими військами поблизу Суеца.

Англійські броневики ввійшли 
в заборонений для них район по
близу Суеца і відкрили вогонь 
по єгиптянах. Жителі цього райо
ну, включаючи жінок і дітей, 
вчинили опір нападові англійсь
ких військ. Посланий до місця 
сутички загін єгипетської поліції 
був змушений вступити в бій з

сяч 057, Корея—7 мільйонів 
047 тисяч 821, Єгипет—100 
тисяч, Іспанія—400 тисяч, 
Фінляндія—550 тисяч Фланція 
— 10 мільйонів, Англія—833 
тисячі. Угорщина—7 мільйо
нів 148 тисяч, Індія—1 міль
йон 700 тисяч. Індонезія— 
609 тисяч 163 Іран—1 міль
йон 961 тисяча 198, Італія— 
16 мільйонів, Японія—6 міль
йонів, Меьсіка—300 тисяч, 
Монголія—633 тисячі 877, 
Польща—18 мільйонів 053 ти
сячі, Румунія—11 мільйонів 
060 тисяч 141, Сірія—265 ти
сяч, Чехословіччина—9 міль
йонів 020 тисяч 522, СРСР— 
117 мільйонів 669 тисяч 320, 
В'єтнам —7 мільйонів 532 ти
сячі 378. (ТАРС).

відвідало понад 23 тисячі чоловік, 
в тому числі багато жителів За
хідного Берліна і Західної Німеч
чини.

(РАТАУ).

1 і 2 січня частини Народної 
армії на західному узбережжі, 
переслідуючи лісинмапівські війсь
ка до островів Єнподо і Сунідо, 
розташованих на південь від пів
острові Ончжінь, повністю зни
щили їх. Захоплено багато -зброї 

і і спорядження.
(ТАРС).

Від попадання бомб з горючою 
рідиною в жилі будинки в місті 
спалахнуло кілька пожеж. Є вби
ті і поранені.

(ТАРС).

англійськими військами.
В результаті сутички 22 анг

лійці вбиті і 40 поранені. 2 танки 
і 2 броневики англійців були під
палені і згоріли разом з їх екі
пажами. У сутичці взяли участь 
1.800 англійських солдатів.

(ТАРС).
■ —а———

Редактор Д. РА8ВЕ.

БЕ—00403 Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 60. Зам № 3. Т. 5.000.

Олександі ійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв І книжкової торгівлі м. Олександрія, вул. Шевченка 67



Пролетарі всіх крсйя, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
Рік видання XXIII-#

прявде
ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА ЯК КН(«)У, 

МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ рад депутатів трудящих 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 4(3683)

Середа
9

січня
1952 р.

Ціна 20 коп.

СЬОГОДНІ
Привітання від Центрального Комі

тету ВКП(б) І Ради Міністрів Союзу 
РСР товаришеві Маленкову Георгію 
Макоиміліановичу в день п'ятндеся 
тиріччя.

ПЕРЕДОВА: По • більшовицькому 
готуватися до весняної сівби.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. 0. Чорномор. 
— Осторонь важливої політичної 
справи (2 стор.).

П. Кидалов. — По шляху технічно-

В НОМЕРІ:
го прогресу (2 стор.).

Старанно готуватися до весняної 
сівби (3 стор.).

І. Зінченко. — Непривітно в Ясино- 
ватському сільському клубі (3 стор.).

Натан Рибак — Змова в Стокголь
мі (3 і 4 стор.).

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
(4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).
П. Бабенко — Міжнародний огляд 

(4 стор.).

Товаришеві МАЛЕНКОВУ 
Георгію Максиміліановичу

Центральний Комітет Всесоюзної Ко
муністичної партії (більшовиків) 1 Рада 
Міністрів Союзу РСР палко вітають Вас, 
вірного учня Леніна і соратника товариша 
Сталіна, видатного діяча комуністичної 
партії і Радянської держави в день Вашо
го п'ятидесятиріччя.

Усе Ваше свідоме життя присвячене 
великій справі партії Леніна—Сталіна, бо
ротьбі за перемогу комунізму.

Вірний син радянського народу, Ви 
своєю діяльністю показуєте вдохновляю- 
чий приклад служіння народові, з честю 
виконуючи завдання, які ставила перед 
Вами комуністична партія.

Виконуючи найвідповідальніші дору
чення на всіх постах партійної 1 державної 
діяльності, Ви. як стійкий послідовник на
ших великих учителів Леніна 1 Сталіна, з 
властивою Вам енергією і мужністю, ку
вали перемогу нашої Батьківщини у Ве
ликій Вітчизняній війні над ворогами люд
ства.

Бажаємо Вам, наш друже 1 товаришу, 
дорогий Георгію Максиміліановичу, бага
тьох років здоров'я 1 дальшої плодотвор
ної роботи на благо нашої великої соціа
лістичної Батьківщини,на благо комунізму.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВКП(б). 
РАДА МІНІСТРІВ СОЮЗУ РСР.

Па-більшовицькому готуватися до весняної сівби
Високий урожай но прихо

дить сам по собі. Він завойо
вується в наполегливій бороть
бі протягом всього сільсько
господарського року. Визнач
них успіхів можна домогтись 
лише там, де викопуватимуть 
всі агрономічні заходи, спрямо
вані на збільшення врожай
ності.

Листопадовий Пленум ЦК 
К1і(б) України в своїй поста
нові про підготовку колгоспів, 
МТС і радгоспів до вирощуван
ня високих урожаїв у 1952 ро
ді визначив ті шляхи, що за
безпечують дальше піднесення 
соціалістичного землеробства і 
тваринництва, і зобов’язав пар
тійні, радянські та сільсько
господарські органи наполег
ливо боротись за виконання 
поставлених перед ними зав
дань.

Особливого значення пленум 
надає підготовці до весни, кін 
вимагає, щоб кожен колгосп, 
радгосп і МТС своєчасно під
готували посівний матеріал, 
відремонтували і виготовили 
новий сільськогосподарський 
інвентар, виконали плани на
громадження місцевих і міне
ральних добрив, снігозатриман
ня тощо.

По-більшовицькому здійсню
ють вказівки пленуму хліборо
би бандурівської артілі імені 
Сталіна. Розгорнувши дійове 
соціалістичне змагання за ви
сокий урожай нинішнього ро
ку, вони взяли на себе нові 
підвищені зобов'язання, виро
били конкретні заходи і успіш
но здійснюють їх.

Тут вже вивезли в поле ве

В райопному партійному ка
бінеті організовано книжкову 
виставку «28 років без Леніна, 
під проводом товариша Сталіна 
ленінським шляхом».

Тут зібрані основні матеріа
ли про життя і діяльність ве

лику кількість місцевих добрив, 
на площі 500 гектарів прове
ли снігозатримання, успішно 
очищають посівний матеріал 
і ремонтують сільськогосподар
ський інвентар. Наполегливо 
борються за здійснення своїх 
соціалістичних зобов язань хлі
бороби артілі імені Кірла Марк
са, імені Енгельса та інших.

Проте не скрізь ведеться на
лежна боротьба за зразкову 
підготовку до весни. Деякі ке
рівники колгоспів неприпусти
мо зволікають цю важливу 
справу. Цим і пояснюється те, 
що в колгоспах району досі 
не очищена та не перевірена 
на якість майже половина по
сівного матеріалу, не відремон
товано близько 200 сівалок, 
багато плугів, культиваторів та 
іншого інвентаря, не вико
нується план заготівлі місце
вих добрив, а снігозатримання 
розпочали лише в небагатьох 
колгоспах.

Особливо незадовільний стан 
в колгоспі імені Сталіна, Воро- 
шиловської сільради. Тут з пла
ну 2.100 тонн місцевих добрив 
спромоглися вивезти в поле ли
ше 75 тонн, відремонтували 
тільки 7 сівалок з 13, не про
вадять заходів по снігозатри
манню. Крім того, колгосп не 
забезпечений навіть потрібним 
насінням для весняної сівби.

Голова правління т. Диму- 
ра і секретар парторганізації 
т. Турбаївський справою підго
товки до весни не керують, ор
ганізацією соціалістичного зма
гання серед хліборобів не зай
маються. Осторонь життя кол
госпу стоїть і дільничний аг

ДО ЛЕНІНСЬКИХ ДНІВ
і ликого гепія людства, засиов- 
I пика більшовицької партії і ра

дянської держави Володимира 
Ілліча Леніна. 6 ряд брошур, 
зокрема, «В. І. Ленін—заснов
ник радянської держави», 
«Ц. В. Сталін про Леніна», 

роном Олександрійської МТС 
т. Цупенко. Протягом трьох 
місяців тут не спромоглися на- 

1 лагодити агронавчання майст
рів колгоспного виробництва.

Незадовільно готуються до 
весни в колгоспі «Жовтень». З 
засипаних 695 центнерів насін
ня ярих культур лише 236 пе
ревірено в контрольно-насінній 
лабораторії, та й ця кількість 
зерна через погане зберігання 
виявилась непридатною до по
сіву. Подібне становище в кол
госпах «Комунар», імені 12-річ- 
чи Жовтня та деяких інших.

Досвід передовиків сільського 
господарства показав, що взим
ку з великим успіхом можна 
провадити підживлення озими
ни і багаторічних трав. Проте 
багато керівників колгоспів від
кладають цю важливу справу 
на весну, заздалегідь усклад
нюючи цим проведення весня
но-польових робіт.

Хлібороби нашого району мо
жуть успішно провести весь 
комплекс зимових робіт, адже 
вони мають в своєму розпоряд- 

' женні потужну вітчизняну тех- 
' ніку, достатньо озброєні пере

довою мічурінською наукою і 
передовим досвідом. Треба лише, 
щоб партійні організації, прав
ління колгоспів, райсільгосп- 
відділ більш конкретно керува
ли людьми, енергійніше розгор
тали соціалістичне змагання, 
покінчили з формалізмом і бюро
кратизмом в роботі, і на основі 
зміцнення трудової дисципліни 
та ущільнення робочого дня до
моглись щоденного виконання 
і перевиконання завдань, зв'я
заних з підготовкою до весни.

«В. І. Леніп і Й. В. Сталін про 
виховання комуністичної мора
лі».

Виставка рекомендованої лі- 
’ тератури—цінний посібник для 
і пропагандистів і агітаторів ра- 
' йону.

Георгій Максиміліанович МАЛЕНКОВ — член Полігбюро ЦК 
ВКП(б), секретар ЦК ВКГ1(б), заступник Голови Ради Міністрів СРСР.

У КА З
Президії Верховної Ради СРСР
Про нагородження товариша 

Маленкова Г. М. орденом Леніна
У зв'язку з п'ятидесятиріччям з дня народження 

секретаря ЦК ВКП(б) 1 заступника Голови Ради Міністрів 
Союзу РСР тов. Маленкова Г. М. і беручи до уваги його 
видатні заслуги перед комуністичною партією 1 радянсь
ким народом, нагородити товариша Маленкова Геор
гія Максиміліановича орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
М. ШВЕРНИК.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
О. ГОРКІН.

Москва. Кремль. 7 січня 1952 р.

З перших днів нового року
Перші дні нового року гір

ники, металурги, машинобудів
ники, працівники багатьох ін
ших галузей промисловості оз
наменували успішним виконан
ням виробничих завдань.

По-стахаиовському працюють
1 металурги Донбасу і Придніпро

в'я. Третю частину плавок ме
талурги Сталінської області ви
пускають швидкісними метода
ми. Колектив Дніпропетровсь
кого заводу ім. Петровського 
видав за перші дні січня до
датково десятки вагонів чаву
ну, сталі і прокату.

Третього січня—на два тиж
ні раніше строку Дніпропет
ровський завод будівельних 
машин відвантажив 20 тран
спортерів нової конструкції для 
будівництва Куйбишевської 

ГЕС. Достроково виконали по
чесні замовлення для Куйби
шевської гідроелектростанції, 
Волго-Донського судноплавного 
каналу і Цимлянського гідро
вузла металурги Дніпродзер- 
жпнського заводу - ім. Дзержин- 
ського.

Організовано вступили в но
вий рік залізничники. Паро- 

і возпики Південно-Західної ма
гістралі вже провели десятки 
великовагових поїздів. У Фа
стівському, Гребінківеькому, 
Коростенському відділках впро
ваджені іменні ущільнені гра
фіки водіння постійних поїздів.

Високопродуктивною працею 
ознаменували початок 1952 року 
колективи сотень підприємств 
Києва, Харкова, Львова та ін
ших міст республіки. (РАТАУ).
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Партійне життя

Осторонь важливої 
політичної справи

Заходи по організації соціа
лістичного змагання за одер
жання високих врожаїв у 1952 
році і забезпеченню ситої зи
мівлі худоби на зборах кому
ністів колгоспу імені Сталіна, 
Вороіпиловської сільради, обго
ворювались активно. Було виз
начено строки і виконавців но 
кожному пункту рішення.

Та, поговоривши на зборах і 
записавши заходи до протоко
лу, ніхто більше про їх не зга
дав, хоч відомо, іцо основна ро
бота повинна починатися тоді, 
коли рішення прийнято і треба 
по-справжньому організувати 
його виконання.

Понад півтора місяця минуло 
з того часу, як в газетах було 
надруковано звернення колгосп
ників, працівників МТС, рад
госпів і спеціалістів сільського 
господарства Олександрійського 
району. Але ні секретар кол
госпної парторганізації т. Тур- 
баївський, ні голова правління 
артілі т. Димура не подбали про 
те, щоб обговорити звернення 
на вборах колгоспників, мобі
лізувати їх па боротьбу за ви
сокий урожай, за дальший роз
виток і піднесення продуктив
ності громадського тварин
ництва.

Первинна парторганізація 
цієї артілі не подбала про об
говорення листів колгоспників 
і колгоспниць другої рільничої 
бригади артілі імені Куйбишева, 
Бобринецького району, та хлі
боробів і тваринників колгоспу 
імені Сталіна, Бандурівської 
сільради.

За цей час керівники артілі 
не спромоглися навіть провести 
загальні збори колгоспників, 
на яких можна було б обгово
рити питання про підсумки ви
конання соціалістичних зобо
в'язань у 1951 році і завдання 
хліборобів у справі одержання 
високих врожаїв у 1952 році.

Важко повірити, що тт. Тур- 
баївський і Димура не розу
міють значення соціалістично
го змагання, але факти форма
лізму в цій справі розсіюють 
сумніви. Соціалістичні зобов'я

Ленції для слухачів гуртків
Штатні і нештатні лектори 

міськкому КІІ(б)У часто висту
пають з лекціями перед слуха
чами гуртків по історії і тео
рії більшовицької партії.

На черговому занятті гурт

ДАЙТЕ ЗМОГУ ПОЧИТАТИ
ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ

Для трудящих БайдаківськоГ 
брикетної фабрики на 1952 
рік адміністрація і фабричний 
комітет профспілки передплати
ли в достатній кількості газет і 
журналів. Але користуватись 
пими робітники і службовці не 
можуть, бо розпоряджається 
газетами секретар фабрики Су- 
хомлинова. Одержані для 
фабрики газети і журнали, во
на складає в залізиий ящик, і 
ніякі прохання трудящих, дати 
змогу почитати газету, не впли

зання бригад, ланок і окремих 
хліборобів і тваринників тут 
пишуться в конторі колгоспу і 
підписуються... головою прав
ління та бухгалтером (?!). Отак 
тт. Димура і Корлюк напишуть 
зобов'язання за інших, покла
дуть їх до шафи і більше про 
них ніхто не дізнається.

Про відсутність контролю за 
виконанням прийнятих рішень 
в цій парторганізації говорить 
і той факт, що масово-політич
на робота серед членів артілі 
проводиться безсистемно. Лек
ції і доповіді останнім часом 
не читаються, стінна газета ви
пускається рідко, відсутня і 
наочна агітація.

Секретар парторганізації тов. 
Турбаївський не організовує 
перевірку виконання соціаліс
тичних зобов'язань, прийнятих 
колгоспниками на 1952 рік. Не 
займалися перевіркою зобов'я
зань і члени правління, внас
лідок чого соціалістичні зобо
в'язання, прийняті хліборобами 
по підготовці до весни, не ви
конуються.

Із 13 сівалок відремонтовано 
лише 7. Надто повільно іде 
очистка посівного зерна, заго
тівля і вивезення на поля доб
рив тощо. Жодна рільнича 
бригада не організувала догля
ду за посівами озимих.

Такий стан з організацією 
соціалістичного змагання в кол
госпі створився тому, що, прий
нявши рішення на партійних 
зборах, секретар парторганіза
ції т. Турбаївський не дбає про 
перетворення в життя наміче
них заходів, не контролює як 
комуністи виконують партійні 
доручення.

Справою честі кожного чле
на і кандидата партії колгосп
ної парторганізації — очолити 
патріотичні прагнення хліборо
бів артілі і мобілізувати їх на 
виконання соціалістичних зо
бов'язань по вирощуванню ви
соких врожаїв всіх сільськогос
подарських культур і підвищен
ню продуктивності громадсько
го тваринництва.

0. Чорномор, 
інструктор РК КП(б)У.

ків у парторганізації Олександ
рійської брикетної фабрики з 
лекцією на тему «Діалектич
ний матеріалізм — світогляд 
марксистсько-ленінської партії» 
виступив лектор т. Попов С. М.

вають на Сухомлинову.
—Не морочте мені голови,— 

говорить вона,—я виконую роз
порядження секретаря партор
ганізації т. Чурсіна, а він за
раз у відпустці.

На жаль, заступник секретаря 
парторганізації т. Клпменко не 
турбується про те, щоб у чер
воному кутку і в газетних віт
ринах були газети.

К. Кузьменко, 
робітник фабрики.

О- С. Чутких
У січні 1949 р. з ініціативи 

робітників Краснохолмського 
камвольного комбінату виникло 
соціалістичне змагання за ви
соку якість продукції, що ви
пускається.

Помічник майстра ткацького 
цеху цього комбінату Олександр 
Степанович Чутких вніс про
позицію— поряд з боротьбою 
за перевиконання виробничого 
плану кожний робітник пови
нен боротися за випуск про
дукції тільки першого сорту, 
остаточно ліквідувати брак, до
биватись економії сировини.

Керована ним зміна в пер
ший же місяць роботи успішно 
виконала взяті зобов'язання. 
Понад 90 процентів випущеної 
нею продукції—відмінної якос
ті.

Досвід 0. С. Чутких знайшов 
велике поширення і в інших 
галузях народного господарства.

На знімку: ініціатор соціа
лістичного змагання за випуск 
продукції відмінної якості, де
путат Верховної Ради СРСР 
лауреат Сталінської премії 
Олександр Степанович Чутких.

Молоді стахановці
Наслідуючи приклад кращого 

стахановця механо-збирального 
цеху рудоремоптного заводу 
Івана Захарчевка, комсомолець 
Микола Бутов застосував швид
кісні методи різання металу.

Вже перші дні роботи по- 
новому принесли прекрасні ре
зультати. На обробці гольча- 
того клапану маслорозподіль- 
чої коробки Микола Бутов дав 
560 процентів денної норми. 
Таких високих показників ос
таннім часом ще ніхто не до
сягав.

Не тільки Іван Бутов, але й 
багато інших молодих верстат
ників, які недавно прийшли на 
завод, оволодівають технікою, 
добиваються добрих успіхів. 
Іван Самбур, Антон ІПаповал, 
Ала Волоткова виробляють по 
півтори норми.

Г. Штенгелов, 
фрезерувальник.

ДОСЯГНЕННЯ ДЕРЕВООБРОБНИКІВ
Підведено підсумки роботи 

колективу деревообробних майс
терень Семенівського тресту за 
минулий рік. План по випуску 
валової продукції значно пере
виконано.

Рентабельно працював лісо
пильний цех, де начальником 
комуніст Олексій Маменко. 
Робітники цього цеху за раху
нок правильного сортування 
лісоматеріалу і зменшеного роз

По шляху технічного прогресу
1951 рік колектив цегельно

го заводу № 2 ознаменував 
значними виробничими перемо
гами. Для будов міста видано 
понад план десятки тисяч 
штук цегли, зекономлено 600 
тисяч карбованців.

Ці успіхи—результат удос
коналення технологічного про
цесу, творчого дерзання, впро
вадження всього нового, що 
народжується на передових 
підприємствах країни.

Ми почали з механізації 
трудомістких процесів, поліп
шення використання обладнан
ня. Ручну працю на видобутку 
глини замінили багатоковшо- 
вими екскаваторами. Для по
давання глини на стрічку зро
били приймальну яму і вста
новили скреперну лебідку з 
волокушею.

Енергійно взялись за під
вищення продуктивності праці. 
Значну роль відіграли раціо
налізатори. Старий виробнич
ник Митрофан Миякевич за
пропонував збільшити діаметр 
стрижня лопастей. Механік 
Іван Дячепко збільшив оборо
ти пресу за рахунок встанов
лення дерев'яної футировкя на 
шківах. Технік-керамік Василь 
Зелененький змінив кут нахи
лу лопастей шнекового валу. 
Завдяки цьому ми швидко ре
конструювали лопасті глиномі- 
са. Ліквідовано аварії і непро
дуктивну витрату часу.

Раніше через обмеженість 
площі для приймання сирцю 
простоювали механізми внас
лідок чого зменшувався випуск 
продукції. Тепер встановлений 
транспортер, якого виготовлено 
з ініціативи слюсаря Григорія 
Іващенка. Розширена і площа.

Сушильне господарство у нас 
складається з стелажованих са
раїв, одноразова місткість яких 
500 тисяч штук цегли. Багато 
добудов на подвір'ї ускладню
вали процес сушіння, який 
тривав 12—14 днів, знижував 
оборотність сушил.

Щоб повністю використати 
резерв сушильних площадок, 
нами застосований спосіб роз
рядженого укладання сирцю на 
стелажі. Впроваджено швидкісне 
сушіння за методом майстра 
Краснодарського цегельно-чере
пичного заводу, лауреата Ста
лінської премії тов. Картавце- 
ва. Це значно сприяло збіль
шенню виробництва цегли-сир- 
цю. В минулому році завод дав 
на 1.300 тисяч штук цегли 
більше, ніж за попередній рік.

Ми поставили перед собою 
завдання — збільшити продук
тивність печі, організувати ро
боту по новому. В 1950 році 
зйом з кубометра каналу печі 
становив у нас до 1.050 штук 
цегли. Тоді здавалось, що по
казник непоганий. Але ко
лектив не заспокоювався, він 

воду зубців в пилах добилися 
зменшення відходів. Внаслідок 
цього за рік на 6,3 процента 
збільшено вихід дошок, рейок 
тощо.

Високопродуктивною роботою 
відзначились рамщики Петро 
Гориславець, Микола Соломка, 
Афанасій Гаврилов, які викона
ли більше як по півтори річ
них норми По-стахановському 
працювала на подачі лісомате

шукав і приводив у дію вироб
ничі резерви.

Наші зусилля були спрямо
вані на ліквідацію причин, що 

І збільшують опір руху пазів і 
зменшують тягу. Встановили 
потужні вентилятори. Це знач
но посилило тягу.

Широко впровадили метод
випалювання цегли, запропо
нований лауреатом Сталінської 
премії Павлом Дувановим.

Вже в 1951 році майстри 
обпалювання Касьян Бондарен
ко і Степан Попов дссягли зйо
му з одного кубометра каналу 
печі 1.430 штук цегли.

Цеглу обпалюємо в 18-тика- 
мерній печі. Па неї поставили 
конуси досконалішої конструк
ції, що щільно прилягають до 
гнізд і забезпечені підіймаль
ними механізмами.

Нова технологія, яку ми 
встановили, полягає в тому, 
що па обкурюванні зайнято 
шість камер, на вогні—три, на 
загартуванні—дві, на остиган
ні—чотири, на вивантаженні 

і —дві і одна камера вільна.
Нами розроблений такий по

рядок роботи печі на обпалю
ванні цегли. Перший конус від 
зони обпаленпя закритий, дру
гий відкритий на одну шосту 
частину, третій — на одну 
чверть, четвертий—на одну

і третину, п'ятий—на три чвер- 
’ ті, шостий—через кожні дві 

години відкрито повністю.
Цехи застосували розрідже

ну садку. Це дало можливість 
набагато підвищити продуктив- 

; ність прані Ось характерний 
І приклад. Якщо раніш під час

випалювання сирцю проходили 
вогнем 10—12 метрів, то ми
нулого року, завдяки застосу
ванню розрідженої садки, про
ходили 27—32 метри на добу. 
Велику увагу приділяємо суво
рому режиму економії. Нині 
на обпалюванні кожної тисячі 
штук цегли зберігається 40 
кілограмів вугілля.

Разом з поліпшенням техно
логії виробництва, введенням 
передових методів роботи ши
римо соціалістичне змагання. 
Все це сприяє невпинному зро
станню продуктивності праці. 
На заводі всі робітники систе
матично перевиконують вста
новлені норми виробітку.

Йдучи по шляху технічного 
прогресу, колектив поставив 
перед собою завдання добити
ся підвищення оборотності пе
чі за три доби. Ми намітили 
ряд організаційно-технічних за
ходів і здійснюємо їх. Удоско
налюємо пресове господарство, 
механізуємо транспортування 
сирцю, впорядковуємо площад
ки. В цьому році ми дамо бу
довам міста більше високоякіс
ної цегли.

П. Кидалов,
директор цегельного заводу №2.

ріалу бригада Матвія Бутова.
Колектив деревообробних майс

терень домігся економії понад 
500 тисяч карбованців держав
них коштів.

В новому році робітники і 
робітниці борються за нові ус
піхи, день у день нарощуючи 
виробничі темни.

М. Супрун, 
секретар парторганізації.
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Старанно готуватись до весняної сівби
Нові зобов‘язання передовиків 

сільського господарства
Працівники сільського госпо

дарства району беруть тепер 
нові підвищені соціалістичні зо
бов'язання на 1952 рік. Так, 
колгоспники артілі імені 18 
з'їзду ВКП(б) цього року бо
рються за 22 центнери озпмої 
цшеїіиці на площі 717 гектарів. 
Бригадир городньої бригади цієї 
артілі т. Меткий зобов'язався 
виростити нинішнього року по 
270 центнерів капусти, 400 
центнерів моркви, 150 центне
рів цибулі та 250 центнерів по- 
мидорів з гектара. Підкріплю
ючи свої зобов'язання, хлібо
роби вже вивезли в поле 830 
возів місцевих добрив.

Вперше цього року хлібороби 
колгоспу імені 18 гіартконфе- 
ренції будуть вирощувати цук
рові буряки. Ланкові Віра Іван- 
ченко та Оксана Птиціна, зва
живши на досвід передовиків, 
дали слово виростити по 500 
центнерів коренів з кожного 
гектара.

Розвивати колгоспне рибництво
Природні умови нашого ра

йону сприяють розвиткові став
кового рибного господарства. 
Ця галузь дає висові прибутки 
колгоспам. Крім того, ставкову 
воду можна використовувати для 
поливання городів і саіів, а в 
ставках розводити водоплавну 
птицю.

Минулого року 8 колгоспів 
району і Ворошиловський держ- 
племриброзплідник зарибнили 
ставки площею в 70 гектарів, 
в які пущено 43.500 штук ко
ропа і 23 гнізд плідників ко
ропа.

Це дало добрі наслідки. То
рік рпбпитомник одержав про
дукції на 180 процентів біль
ше, ніж у 1950 році.

Добрих результатів домігся 
колгосп імені Карла Маркса, 
який з кожного гектара ставу 
виловив по 6,5 центнера висо
коякісної риби. Колгосп імені 
Хрущова—по 3,5 центнера при 
плані 2,5 і т. д.

За вирощення 71 центнера 
кукурудзи з гектара на всій 
площі посіву, 10 центнерів льо
ну, 22 центнери проса, 400 
центнерів кормових кавунів з 
гектара змагаються хлібороби 
артілі імені ІІетровського. Вони 
вивезли під ці посіви 4.000 во
зів місцевих добрив.

Підвищені зобов'язання взя
ли колгоспники артілі «Заповіт 
Леніна». Всі бригади, ланки 
змагаються за вирощення 22 
центнери озимини на площі 578 
гектарів і за 26 центнерів цієї 
культури па площі 130 гекта
рів. За високі врожаї цукрових 
буряків, кукурудзи та інших 
просапних і технічних культур 
змагаються ланки тт. Скічко, 
Сухини та інших.

Так відповідають передовики 
сільського господарства на пос
танову листопадового Пленуму
ЦК КП(б)У.

К. Верюгіна, 
агроном райсільгоспвідділу.

Але не всі керівники колгос
пів надають рибальству належ
ного значення. В артілі «Запо
віт Леніна», наприклад, з ставу 
площею 12 гектарів, достатньо 
зарибненої минулої весни, во
сени виловлено всього 520 штук 
коропа загальною вагою 2,6 
центнера при плані вилов- 
лення риби 60 центнерів. Ще 
гірші показники має колгосп 
імені Ворошилова (голова т. Же- 
жеря), де з ставу площею 7 
гектарів виловлено всього 50 
штук риби.

Працівникам райсільгоспвід- 
ділу, керівникам колгоспів слід 
більш серйозно займатись роз
витком ставкового господарства, 
щоб цього року не допустити 
минулорічних помилок.

Г. Кокарев,
старший науковий працівник 

Ворошиловського 
держплемрибпитомника.

Дбайливо зберігати 
посівний матеріал

Одним з головних агротех
нічних заходів в одержанні 
високого врожаю є старанна 
підготовка посівного матеріалу. 
Адже недарма народне прис
лів’я говорить: «що посієш, те 
й пожнеш». Та цьому якраз 
не надають значення керівни
ки колгоспу «Жовтень». Вони 
погано організували очищення 
і зберігання посівиого матеріа
лу. Тому тут досі не підготов
лено до сівби жодного центне
ра насіння. Правда, керівники 
артілі вважають очищеними 
236 центнерів насіння ярих, 
але при перевірці па якість во
но виявилось некондиційним.

Погано організоване збері
гання насіння також в кол
госпі імспі 18 партконференції, 
внаслідок чого 60 центнерів 
ячменю втратили схожість.

Подібне можна сказати і 
про колгоспи імені 12-річчя 
Жовтня та "Комунар ', де пред
ставлене на аналіз насіння 
ярих культур виявилось непри
датним до иссіву.

Насінні фонди колгоспів є 
недоторканими і повинні ста
ранно зберігатись і витрачатись 
лише для насінних лілей.

П. Постна.

Діяльно готуються 
до весни

Наполегливо борються зави
сокий урожай нинішнього ро
ку хлібороби рільничих бригад 
Степана Волкова та Григорія 
Лободенка з артілі імені Карла 

І Маркса.
Вони першими в колгоспі за

вершили очистку посівного на
сіння ярих культур. Колгоспні 
майстри Яків Гончаров, Василь 
Криворот, Андрій Онопенко та 
Леонід Смоляр достроково завер
шили ремонт сівалок, плугів та 
борін.

У рільничих бригадах про- 
. вадиться заготівля і вивезення 
, добрив, виготовляють кулі та 

щити для снігозатримання.
І. Чуприна.

голова Дівочепільської 
сільради.

Непривітно в Ясиноватському 
сільському клубі

З кожним днем зростає доб
робут колгоспників, зростають 
і їх культурні запити. Центра- 

і ми культурно-масової роботи 
на селі повинні бути клуби.

Але Ясиноватський сіль
ський клуб не відповідає своє
му призначенню. Дуже непри
вітно тут. В середині примі
щення стіни обідрані, в ньому 
гуляє вітер. Па кожному кроці 
підпори стоять, щоб стеля не 

: обвалилась.
Ще більш непривітний виг

ляд клубу знадвору. Стіни 
пообвалювались, віконниці по
обривані—висять безладно.

Крім того, клуб більшістю 
буває зачинений. Відчиняють 
його дуже рідко—лише тоді, 
коли треба провести якісь 
збори.

Завідуючим клубом не так 
давно був т. Кодак. Він за
недбав культурно-масову робо
ту. Хлібороби артілі «Комунар», 
особливо молодь, сподівались, 
що робота в кпубі налагодить
ся, коди його завідуючим приз
начили т. Хоцького.

Та марні сподівання.
Після зміни завідуючих спра

ви в клубі не змінились.
Приймав протягом цілого 

місяця клубні справи від Ко- 
дака т. Хоцькпй, а потім по

Завідуючий клубом Хоцький —Не йдуть люди в клуб, то нема 
чого й мені тут мерзнути.

вісив на двері ведикого замка 
і па цьому заспокоївся.

Читання лекній таіншікуль- 
турнс-освітиі заходи в клубі 
не проводяться.

Навіть книжки художньої та 
політичної літератури і газети, 
що передплачуються для клу
бу, завжди бувають зачинені 
у шафі.

—Щоб не розібрали,—каже 
Хоцькпй.

Бувають окремі дні, коли 
т. Хоцькпй зробить послугу і 
відчинить клуб. Прийдуть до 
нього деякі молоді колгоспни
ки, посидять, полузають на
сіння та з тим і розходяться.

Колгоспники зовсім незадо- 
волені роботою свого клубу.

Але ні завідуючий клубом 
І т. Хоцькпй, ні голова Ясино- 

ватської сільради т. Матвієпко, 
пі голова артілі «Комунар» тов. 
Ваіцук не зважають па це.

Вони часто і дуже багато 
ведуть розмов про наведення 
порядку в клубі, про налагод
ження роботи в ньому. Та да
лі розмов справа но посувається.

Позицію невтручання в клуб
ні справи села Ясиноватки 
займає і районний відділ культ
освітньої роботи та завідуючий 
цим відділом т. Ткачов.

І. ЗІнченко.

Натан Рибан Змова в Стокгольмі
(Продовження *).

—А хто мені обіцяв місяць тому 
чотириста тисяч талерів! Я веду 
війну, щоб набивали собі кишені 
барони... Так ти гадаєш! Місяць 
тому. Ще то, малий час? Будь 
талери в моїй казні, я був би під 
Москвою! Ці лантухи з грошима, 
трикляті барони, хотять нових 
провінцій, дешевих рабів, персь
ких тканин, єдвабу і оксамиту і 
руської землі, і в той же час, 
Зевс їх побий, трусяться над кож
ним талером!.. Я відшмагаю їх 
канчуками, я на коні в'їду в рик
сдаг, і мої гвардійці розженуть це 
кодло.—Карл схопився з крісла і, 
стиснувши кулаки, люто розмаху
вав ними перед збитим з пантели- 
ку канцлером, який зрозумів, що 
дарма дав королю змогу встряну
ти в розмову.

—Час їм второпати, я не коро
лева Христина, мені не поплачеш 
в пелену, диявол їх побери, я ко
роль, а не дівка на троні...

Карл раптом знову зареготав, 
ляснувши долонею в груди Ок- 
сеншерне, розвеселившись від сво
го красномовного натяку на амур
ні витівки канцлера з померлою 
і *) Початок див. в газеті ,БП“ 
від 6 січня 1952 р. 

королевою. І це було саме те. 
чого не міг стерпіти канцлер. Тон
кі крючкуваті пальці вп'ялися ніг
тями в долоні, гостре слово мало 
не зірвалося з вуст. Але Карл ве
село підморгнув йому, потріпав 
рукою по щоці, даючи милостиво 
зрозуміти, що то жарт, і клопіт у 
канцлера інший.

—Ваша величність, британський 
посол сер Уільям Квілп і посол 
Франції пан Гектор Шеньо при
були в палац і чекають на при
ватну аудієнцію, як про те було 
домовлено з вами,—мовив ад'ю
тант короля, граф Вітенберг, не
чутно з'явившись у кабінеті. Ок
сеншерне полегшено зітхнув.

Карл гоноровито хитнув голо
вою і бундючно опустився в кріс
ло, якусь мить розглядаючи себе 
у дзеркалі над каміном. Далебі 
він подобався собі. Скуйовджене 
волосся, без парика, вузьке чоло 
лицаря, два шрами на ньому— 
сліди ворожих шабель, короткі, 
обсмалені тютюном вуса, шкіря
ний камзол, великі з козлової 
шкіри ботфорти... Саме таким му
сить бути король шведів, пове
литель великих північних провін
цій, гроза Балтики, великий адмі
рал могутнього флоту... Він би 
ще милувався з себе, але в цю 

мить високі посли в супроводі 
; фельдмаршала Горна ступили в 
' кабінет короля.

...Приватна розмова мала дале
ко не приватний зміст. Червоний, 
наче наллятий по волосся вином, 
Горн обливався потом і нетерпля
че постукував підборами під сто
лом. Карл через силу стримував
ся, щоб не наговорити дошкуль
них слів послам, і тільки Оксен- 
шерне плутав мереживо слів і як 
добрий плавець тримався берега, 
маючи певність, що хвилі не за- 
хльоснуть його.

Вже сині тіні присмерків приту
лились до вікон. Мовчазні слуги 
засвітили свічки. Поставили на стіл 
опуклі карафи мальвазії, тонкі 
пляшки рейнського, варену спар
жу. смажених каплунів, солоний 
мигдаль. Фельдмаршал Горн по
жвавішав, потягнувся рукою до 
мальвазії, але перехопив гострий 
погляд Карла, і рука, як підрізана, 
лягла на стіл. Сер Уільям Квілп, 
потираючи пальцями сиві бакен
барди, говорив:

—В Лондоні і в Парижі, ваша 
величність, на вас уповають як па 
вічного і переможного захисника 
Заходу від зухвалих московитів. 
Війна ваша з польським королем 
Яном Казіміром не на часі. Зами

рення з ним було б вельми вчас
не і розв'язало б вам руки на пів
ночі.

—Дозволю собі зауважити. — 
; втрутився ввічливий Гектор 
І Шеньо,—король Франції доручив 

мені передати Яну Казіміру відмо- 
і витися від претензії на Лівонію і 

в сім випадку вам, ваша велич
ність, має можність укласти з ним 
замирення. Те вітав би і святий 
папа Інокєнтій X.

—Святий папа Інокєнтій, — пос
каржився Оксеншерне,—відмовив 
нам у позиці. Якби у нас були гро
ші, з Москвою було б покінчено. 
Лондон і Париж могли б бути без
печні.

—Бачите пане Оксеншерне, по
зику просили ви торік, а торік бу
ла інша ситуація... Торік цар 
Олексій купно з гетьманом Хмель
ницьким тільки зайняли Смо
ленськ, а сьогодні московські і 
українські солдати стоять по своїх 
містах Білої Русі, Литовського 
князівства, обложили Львів, під
тримують поляків яко слов'ян і, 
хто знає, чи не піде походом 
Хмельницький проти Швеції...

—Йому б краще йти на Варша
ву,—не утримався Горн, нарешті 
випивши добрий келих мальва 
зії...

—Золоті слова, пане фельдмар
шале,—Уільям Квілп показав на 
вустах щось схоже на усмішку,— 
а чом би не підказати таке Хмель

ницькому, Ви маєте з ним сто
сунки через абата Данила..

Карл люто метнув очима на 
Оксеншерне. Ось тобі і таємні 
розмови, довірені особи, у які 
вгачено не одну тисячу рикстале- 
рів. Нахилившись тулубом напе
ред, британський посол, вдаючи, 
що не помітив королівського ба
гатозначного погляду в бік Ок
сеншерне, мовив:

—Я маю сміливість звернути 
увагу вашої величності і вашого 
канцлера і пана фельдмаршала на 
такі обставини. Спілку між Моск
вою і Варшавою можна зламати, 
в сім ділі використати давній роз
брат між Хмельницьким і Річчю 
Посполитою. Тепер ми повинні 
докласти всі сили, щоб Переяс
лавський трактат лишився тільки 
на папері. Я певен, що ви, ваша 
величність, зі мною згодні: на бе
регах Балтики мусить бути одне 
тільки королівство, яке процвітає 
під вашою благодійною монар
шою рукою, і таке королівство— 
Швеція.

—Розумні слова.—Гектор Шеньо 
навіть трохи привстав у кріслі. За
доволена усмішка розтулила товсті 
губи Карла. Тепер трохи одлягло 
від серця. Виходить, Лондон і Па
риж не косяться на його наміри 
прибрати до своїх рук весь пів
день Європи... Звичайно, він не 
вірить послам ні на шеляг.

(Продовження на 4-ій сторінці).
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ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Батьківські збори

Недавно відбулися батьківсь
кі збори при Лікарівській се
мирічній шкоді. Батьки заслу
хали доповідь учительки тов. 
Варченко про виховання свідомої 
дисципліни та культурних на
вичок учня, а- також підсу
мували роботу школи за дру
гу чверть.

Багато батьків активно вис
тупили в обговоренні доповіді.

Пустити в дію колгоспну електростанцію
Торік у колгоспі імені 12- 

річчя Жовтня було встановле
но генератор, відбудовано, ко
лись зруйновану, електролінію. 
В колгоспних хатах знову за
горілась лампочка Ілліча.

Багато надій покладали хлі
бороби на електростанцію. Во
ни планували механізувати тва
ринницькі ферми тощо. Але 
мрії колгоспників не здійсни
лись. Правління артілі (голова 
т. Груша) не подбало про під-

„Ваше замовлення
Ще в жовтні мипулого року 

я здав на ремонт до ремонт
ної майстерні артілі «Червона 
вишивальниця» валянки.

Відтоді минуло багато часу, 
минула осінь, настала зима, та 
валяти мої досі не відремон
товані.

Я майже щодня заходжу до

З редакційної пошти
■ Секретар місцевкому 

профспілки 11 дистанції служ
би колії т. Коломоєць пише до 
редакції, що керівники дистан
ції потурають порушникам тру
дової дисципліни.

18 грудня,—пише автор,— 
наглядач будинків дистанції 
т. Миронов не вийшов на ро
боту, бо пиячив Не дивлячись 
на попередження місцевкому, 
головний бухгалтер т. Ярошак 
виплатив Миронову гроші за 
цей день.

—Час вже покінчити з про

Змова в Стокгольмі
(Продовження)

Але, як сказав вертлявий француз, 
тепер така ситуація...Що ж, ма
буть ця ситуація буде його фор
туною. Карл поважно і бундючно 
мовчав. Нехай лопотить язиком 
Оксаншерне. Справа короля—ска
зати остання слово. Він кивнув 
Оксеншерне головою і запалив 
свою довгу обсмалену люльку. 
Якусь мить він навіть і не слу
хав, про що говорив канцлер, Д'м- 
ки привернула порала послів при
скорити встановлення добрих сто
сунків з гетьманом Хмельницьким. 
Виходить, і тут рудий ЛИС ПОЦІ
ЛЯВ добре. Далебі Карл мусів виз
нати, що дипломатичні перетрак
тації дорівнюють високому умін
ню полювання. Та гаразд, коли 
ти хорт, а не вовк... Вовками бу
дуть московитп... Вони насміли
лися не визнати його спадкові 
права на Нарву, на всю течію Не
ви, па Біле море...

—А як наразі Хмельницький не 
зламав Переяславського трактату?

Канцлер Аксель Оксеншерне 
позирав то на Шеньо, то на Квіл- 
па.

—Треба, пане канцлере, створи
ти навколо кордонів України такі 
умови, щоб він погодився,—твер
до мовив Квілп, знизивши навіть 
плечима, ніби хотів підкреслити '

Наприкінці зборів директор 
школи інформував батьків про 
необхідність відкриття в наступ
ному навчальному році 8 кла
су. Батьки одностайно підтри
мали цю пропозицію.

Силами художньої самодіяль
ності учнів для батьків був 
даний концерт.

К. Жежель.

готовку спеціаліста, який зміг 
би забезпечити нормальну ро
боту станції. 1 тому швидко 
електростанція припинила свою 
роботу. Знову псується елек
тролінія.

Правлінню колгоспу слід 
вжити заходів і забезпечити 
чітку роботу колгоспної елек
тростанції.

А. Швидкий, 
голова Недогарської 

сільради.

ще не виконане"
майстерні, але завжди чую 
відповідь:

—Ваше замовлення ще не 
виконане.

Скільки ж потрібно часу 
майстрам на ремонт валянок? 
Може відповість на це запи
тання голова правління артілі 
т. Мартинцева. в. 8йй11в_ 

гульниками і їх- покровителя
ми,—закінчує листа т. Коло
моєць.

■ Підписуючи колективний 
договір, керівники Семенівсь- 
кого монтажного управління 
зобов'язались видавати робіт
никам спецмило. Але згодом 
про це забули. Більшість слю
сарів не одержували мила.

Чому г< сиодарники не вико
нують всіх пунктів колектив
ного договору?—запитує в лис
ті до редакції робітник управ
ління Т. Дудник.

цим рухом дивну безпорадність 
канцлера.—Якщо не погодиться 
Хмельницький, погодиться інший, 
хто зможе стати гетьманом Украї
ни з ласки і волі його величності 
короля Швеції, —зауважив Шеньо.

Невже вони дізналися про пе
ретрактації з Виговським?—спан
теличено подумав Оксеншерне і 
поспішив звернути на інше:

— Що ж ви порадите, панове, 
відносно позики у Ватікані?

— Було б добре,—мовив Шеньо,
— якби ви. пане канцлере, іменем 
його величності запросили у Сток
гольм папського нунція у Варша
ві Іогана Терреса. Тоді справу з 
позикою буде вирішено.

—Дивна порада ваша, пане по
сол,—Оксеншерне розвів руками.
— Кому ж невідомо, що нунцій 
перший радник короля Яна Казі- 
міра.

—Але з тієї хвилини, коли Річ 
Посполита стала шукати допомо
ги Москви, нунцій Іоган Террес...

—Ви волієте сказати, дозволю 
собі зауважити, що нунцій Террес 
потрапив в іншу ситуацію... — за
сміявся Оксеншерне.

—Ваша правда, пане канцлере,
— сухо обізвався Уільям Квілп. 
Оксеншерне, примруживши очі, 
процідив крізь зуби:

ПОДІЇ В КОРЕЇ
5 і 6 січня з'єднання корейсь

кої Народної армії в тісній взає
модії з частинами китайських на
родних добровольців вели обо
ронні бої.

5 січня на західному фронті 
противник при підтримці танків і 
артилерії провів запеклі атаки на 
ряд важливих висот, що їх займа
ють частини Народної армії. Про
те, зустрівши могутній опір на
родних військ, противник відсту
пив, втративши вбитими і поране
ними понад 800 чоловік.

І На західному узбережжі час- 
! тини Народної армії добились ве

ликих бойових успіхів у боях за 
визволення островів Єнподо і Су- 
нідо. За попередніми даними, вби
то, поранено і взято в полон по
над 200 солдатів і офіцерів про
тивника. Визволено понад 15 ти
сяч жителів, які терпіли від реп
ресій лісинманівських розбійників. 
Потоплено 3 кораблі противника.

За два дні збито 7 літаків про
тивника.

(ТАРС).

Англійське командування 
ввозить в Суец іноземних 

робітників
Представник англійського ко

мандування заявив, що в Адабію 
(англійський військовий порт в 
районі Суеца) прибуває з Кенії 
перша партія в 600 чоловік схід- 
ноафриканських робітників. Всьо
го англійцями завербовано 10 ти
сяч чоловік, які повинні замінити 
єгипетських робітників, що відмо
вилися працювати на англійців.

(ТАРС).

ДІти-наркомани е США
Дуже поширений продаж нар

котиків, особливо школярам, д,о- 
сяг загрозливих розмірів у вели
ких містах США. Чиновники від
ділу охорони здоров'я міста Нью- 
Йорка підрахували, що загальне 
число наркоманів у Нью-Йорку 
становить приблизно 90 тисяч, се-- 
ред них б тисяч дітей.

Магнати здобувають колосальні 
прибутки з ганебної торгівлі нар
котиками.

(ТАРС).

Звернення Поля Робсона
У січневому номері американсь

кого негритянського щомісячного 
журналу „Фрідом" («Свобода") 
опубліковано звернення Поля Роб
сона, в якому він закликає скли
кати конференцію з учасію вели
кого числа негриіянських лідерів 
для розроблення СПІЛЬНИХ дій що
до вчинення опору антинегритян- 
ському терору в США.

(ТАРС).

— Було б добре, панове посли, 
така воля його величносіі, — він 
шанобливо схилив голову в бік 
короля,—щоб ваші високі уряди 
дали б листовні запевнення, що, в 
разі нашого дальшого просунення 
на північ, ні Франція, ні Англія 
не чинитимуть перешкод шляхом 
укладання явних чи таємних трак
татів проти нашого короля і його 
королівства.

—Так,—сказав твердо король, 
—це наша воля.

Він одкинувся на спинку фоте
лю і з виглядом переможця гля
нув на послів, на канцлера і 
фельдмаршала.

— Я попросив би, пане канцле
ре. ману,—раптом сказав Уільям 
Квілп.

Оксеншерне кивнув ад'ютанту 
графу Вітенбергу, що стояв біля 
вікна, і той швидко розстелив на 
столі мапу та поставив обіруч ви
сокі канделябри. Сер Уільям Квілп 
нахилився над маною, не відри
ваючи від неї очей, намацав на 
столі ножа:

—Попрошу вашої уваги, панове. 
—рішуче мовив посол. Оксеншер
не, Горн і Шеньо схилились над 
мапою, тільки Карл вирішив не 
гідним своєї особи підводитись, і 
Горн грубим рухом висмикнув 
з-під долоні Квілпа мапу і розсте
лив її перед королем.

(Далі буде).

Міжнародний огляд
Під ярмом американської 

окупації
Імперіалісти Сполучених Шта

тів посиленими темпами перетво- 
I рюють Японію в американську ко- 
1 лонію, в плацдарм своїх воєнних 
І авантюр на Далекому Сході. Ру- 
' ками і кров'ю японців вони хо- 
і чуть добитись панування США в 
І Азії. Складаючи плани викорис- 
і тання у війні японців, американ- 
і ський генерал Робертс цинічно за- 
і явив: „Ми могли б платити їм не- 
! багато—5 доларів на місяць і ча- 
I шку рису щодня. Коли б вони не 
і воювали, ми не давали б їм їсти*. 
| Нехтуючи прагнення робітників, 

селян і передової інтелігенції Япо- 
| нії бачити свою країну вільною, 

незалежною і процвітаючою, аме
риканські окупанти душать все 

• прогресивне, перетворюють япон
ських трудящих у рабів, перево
дять економіку країни на воєнні 
рейки.

Ліквідація мирних галузей еко
номіки веде до зростання безро
біття. В Японії налічується 
більше 10 мільйонів безробіт- 

| них і напівбезробітних. На під- 
| приємствах американські оку

панти встановили каторжний ре
жим. Робочий день триває 12—14 
годин. Заробітна плата невпинно 
знижується, а ціни тільки з по
чатку війни в Кореї виросли на 
60 процентів. Багато японців, щоб 
жиги, змушені продавати своїх ді
тей, Селяни задихаються від без
земелля. малоземелля і високих 
податків. Прогресивна інтеліген
ція не знаходить застосування 
своїм знанням.

Окупація Японії вже обійшлась 
її народові в 5 мільярдів доларів. 
У 1952—53 фінансовому році, по
відомляє газета „Майніці", з на
селення, за вимогою військових 
властей США. намічено стягти по
датків на 156,8 мільярда ієн біль
ше. ніж у минулому році.

Сваволя американської вояччи
ни, голод, злидні і розорення під
німають дедалі ширші маси тру
дящих Японії на боротьбу проти 
окупаційного режиму США. за 
мир, свободу і незалежність.

До скликання міжнародної 
економічної наради

З ініціативи Бюро Всесвітньої 
Ради Миру, в Москві на початку 
квітня буде скликана Міжнародна

74 роковини визволення Софії російськими військами
Болгарський народ відзначив 

74 роковини з дня визволення сто
лиці своєї ба гьківщини— Софії ге
роїчною російською армією від 
п'ятивікового турецького ярма. У 
зв'язку з цією знаменною датою 
газета „Огечествен фронт" писала, 
що в найбільш чорні роки турець
кого рабства болгарський народ 
жив надією, що непереможна ро
сійська армія перейде Дунай і 
визволить Болгарію.

Судова розправа з учасниками робітничої демонстрації 
в Бейруті (Ліван)

Бейрутський суд оголосив ви
рок учасникам робітничої демон
страції, яка відбулась у Бейруті з 
нагоди 34 роковин Великої Жовт
невої соціалістичної революції. 10 

Перемога робітників текстильної фабрики в ЛахорІ (Пакистан)
Закінчився страйк робітників ; поновити на роботі раніше звіль- 

текстильної фабрики в ЛахорІ, що | неннх членів профспілки, робітни- 
тривав ЗО днів. Після того, як ад- і ки приступили до роботи, 
міністрація фабрики погодилась (ТАРС).

Землетрус у Туреччині
З січня в районі Ерзерума (Ту- І Ерзерум і його околиці. Загину- 

реччина) стався сильний земле- ' ло 50 чоловік.
трус, в результаті якого потерпів ■ (ТАРС).

Нарсуд другої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянки Селецької Ольги Василівни про розторгнення шлюбу з 
громадянином Селецьким Іваном Денисовичем, які проживають в міс
ті Олександрії.

і економічна нарада. Скликання та- 
I кої наради викликало величезний 
: інтерес економістів, промислов- 
. ців, представників торговельних і 

кооперативних кіл усіх країн. Іно
земна преса у зв'язку з наступ
ною нарадою жваво обговорює 
шляхи і можливості розвитку тор
гівлі між Заходом і Сходом.

„Метою цієї наради,—говорить- 
| ся в редакційній статті італійсь- 
і кого журналу „Нотіціе економіке". 
| —є відшукання заходів, спрямо- 
I ваних на поліпшення рівня жит- 
[ тя населення шляхом мирного 

економічного співробітництва і 
розвитку міжнародної торгівлі між 

І усіма країнами на основі рів- 
| ності...* •

Питанню відновлення і розвит
ку торговельних відносин з Схо
дом велику увагу приділяє преса 
Західної Німеччини. „Розвиток 
торгівлі між Сходом і Заходом,— 
пише дюссельдорфська газета 
„Хапдельсблат*,—є кращою га
рантією миру, ніж гонка озброєнь*.

У багатьох країнах для підго
товки до Міжнародної економіч
ної наради створено спеціальні 
комітети, формуються склади де
легацій. У Карачі, повідомляє па
кистанська газета „Сінд обсервер", 
відбулася зустріч „магнатів діло
вого світу і високопоставлених 
службових осіб, зв'язаних з тор* 
гівлею і промисловістю". Вони об
говорили конкретні можливості 
розвитку зовнішньої торгівлі Па
кистану у зв'язку з підготовкою 
до Міжнародної економічної нара
ди. Відомий представник торго
вельних кіл. депутат парламенту 
Ахмад Джаффер, зокрема, скааав, 
що крім Східної Європи „можуть 
заполучиги кращі і зручніші умо
ви торгівлі, ніж інші ринки*.

Незважаючи на зусилля амери
канських монополістів паралізува
ти торгівлю між Захотом 1 Схо
дом і забезпечити собі пануюче 
становище на світових ринках, 
торговельно-промислові кола За
ходу прагнуть розширити торго
вельні зв'язки з Сходом. У цьому 
вони бачать можливість запобігти 
економічній катастрофі, що загро
жує багатьом із західно-європей
ських країн, які здійснюють полі
тику гонки озброєнь.

П. Бабенко.

У вересні 1944 року Болгарсь
кий народ знову зустрічав славні 
визвольні російські війська, і зно
ву хвиля радості і захоплення за
лила нашу країну.

Тепер під керівництвом Бол
гарської комуністичної партії і 
народного уряду Софія перетво
рюється у впорядковане соціаліс
тичне місто.

(ТАРС).

учасників демонстрації засуджені 
до тюремного ув'язнення на строк 
від одного ДО трьох місяців.

(ТАРС).

Редактор Д. РАВВЕ.
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П'ята районна 
партійна конференція

Завтра відкривається п'ята 
Олександрійська районна пар
тійна конференція. До своєї кон
ференції більшовики району 
ідуть тісно згуртованими нав
коло Центрального Комітету 
ВКП(б), навколо великого вож
дя партії і народу, прапоро
носця миру в усьому світі то
вариша Сталіна.

Від четвертої районної парт- 
конференції минув лише рік. В 
житті нашої країни цей рік був 
насичений наполегливою бо
ротьбою радянських людей по 
шляху будівництва комунізму, 
бо.ротьбою за збереження і зміц
нення миру. Певний вклад в 
цю боротьбу вробили хлібороби 
і всі працівники сільського гос- 
поіарства Олександрійського 
району.

Районна партійна організація 
зосереджує увагу трудящих на 
розв'язанні основних вавдань 
— виховання трудівників села 
в дусі безмежної відданості ве
ликій справі Леніна—Сталіна, 
підвищення культурно-побуто
вих умов трудящих, дальшого 
піднесення соціалістичного зем
леробства і продуктивності тва
ринництва.

Колгоспи, МТС і радгоспи 
району краще і більш органі
зовано цровели всі сільськогос
подарські роботи, достроково 
виконано весь план заготівель 
хліба і інших сільськогоспо
дарських продуктів. Тільки най
ціннішої продовольчої культури 
—озимої пшениці—здано держа
ві на 197 тисяч пудів більше, 
ніж у 1950 році.

Пам'ятаючи вказівки товари
ша Сталіна про те, що марк
систсько-ленінське виховання 
кадрів і всіх трудящих е осно
вою всіх господарських і полі
тичних успіхів, первинні пар
тійні організації поліпшили ке
рівництво сіткою партійної ос
віти.

В нинішньому році значно 
збільшено сітку партійної осві
ти. Різними формами навчання 
охоплено 1.100 чоловік, що на 
380 чоловік більше, ніж у ми
нулому році. Характерною особ
ливістю нинішнього навчально
го року є те, що багато кому
ністів та безпартійних товаришів 
перейшли від нижчих форм нав
чання до вищих.

Проте, зроблене можна вва
жати лише початком того, що 
належить зробити первинним 
парторганізаціям і райкому 
КП(б)У.

Первинним парторганізаціям 
і всім комуністам треба док32 І 33 ТОМИ ТВОРІВ В. І. ЛЕНІНА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Державне видавництво полі
тичної літератури УРСР випус
тило в світ у перекладі на ук
раїнську мову тридцять дру
гий і тридцять третій томи 

ласти багато зусиль, щоб пов
ністю і своєчасно виконати 
історичні постанови ЦК ВКП(б) 
з ідеологічних питань і поста
нову листопадового Пленуму 
ЦК КП(б)У з цього питання. 
Як ніколи треба підвищити 
ідейний зміст лекцій та допо
відей, занять в сітці партійної 
освіти, бесід серед трудящих, 
піднести ідейний зміст навчан
ня в усіх школах району.

У розв'язанні господарських 
питань треба приділити особ
ливу увагу відсталим колгос
пам. Завдання полягає в тому, 
щоб відсталі колгосии підтягти 
до рівня передових і йти впе- 

і ред розгорнутим фронтом.
Наявність у нашому райо

ні відсталих колгоспів імені 
Рози Люксембург, «Комунар», 
«Оборона країни», імені Леніна, 
«Жовтень» та інших—резуль
тат відсутності диференційо
ваного керівництва райкому 
КП(б)У, поверхового внанва 
економіки цих колгоспів.

Звітно-виборні збори, які 
відбулися в первинних парт 

! організаціях району, викрили 
ряд хиб і недоліків у ДІЯЛЬ
НОСТІ колгоспних паріор 
ганізацій. Учасники зборів 
указували на факти невміння 
поєднувати партійно - політич
ної роботи з господарською ро
ботою.

Делегати п'ятої районної 
[ партійної конференції з усією 
' більшовицькою прямотою 110- 
, винні викрити недоліки в ді

яльності районної парторгані- 
зації і намітити практичні 
шляхи швидкого здійснення 
завдань, які стоять перед хлі
боробами району.

Хлібороби нашого району 
І уклали договір на соціалісгич- 
I не змагання з хліборобами 

Онуфріївського району, в яко
му передбачено у 1952 році 
завоювати високі врожаї на 
всіх площах і значне підви
щення продуктивності тварин
ництва. До широкого розгор
тання соціалістичного змаган
ня повинна зараз бути прику
та увага всіх первинних нарт- 
організацій.

Немає сумніву в тому, що 
районна парторганізація, здій
снюючи настанови ЦК ВІШ(б) 
і великого вождя партії і 
радянського народу товариша 
Сталіна, доб'ється нових ус
піхів у піднесенні сільського 
господарства і культури в ра
йоні, зробить новий вклад у 
дальше зміцнення могутності 
нашої великої Батьківщини.

Творів В. І. Леніна.
Переклад здійснений Україн

ським філіалом інституту Марк
са—Енгельса—Леніна при ЦК 
ВКП(б). (РАТАУ).

Голові Ради Міністрів Союзу РСР
Товаришеві Сталіну Йосифу Віссаріоновичу

Доповідаємо Вам, дорогий товаришу 
Сталін, що колгоспи і радгоспи в 1951 
році, провівши збирання хлібів краще і в 
коротші строки, достроково виконали дер
жавні плани хлібозаготівель. На 25 груд
ня план заготівель хліба колгоспами ви
конаний на 100 процентів, радгоспами—на 
106,9 процента. Державний план надход
ження натуроплати за роботи машинно- 
тракторних станцій у колгоспах також ви
конаний на 100 процентів.

З урожаю 1951 року продовольчих 
культур пшениці І жита заготовлено на 159 
мільйонів пудів більше, ніж у 1950 році.

Ці досягнення є результатом успішної 
праці колгоспників, робітників МТС 1 рад
госпів, спеціалістів сільського господарст
ва, результатом величезної допомоги по
даної урядом, партією і особисто Вами, то
варишу Сталін, соціалістичному сільському 
господарству в дальшому оснащенні ма
шинно-тракторних станцій, колгоспів і рад
госпів тракторами, комбайнами і іншими 
сільськогосподарськими машинами, допо
моги в справі дальшого розвитку громад
ського господарства колгоспів 1 поліпшен
ня роботи машинно-тракторних станцій. 
Міністр заготівель СРСР П. ПОНОМАРЕНКО.

День у день виконувати план з усіх показників
Здійснюють взяті 

зобов'язання
П'ять тисяч двісті шістнад

цять тонн вугілля понад нор
му в 1951 році вилала бригада 
наваловідбійників Григорія Пу
хового. Більше як по чотири 
ешелони палива додатково до 
завдання відвантажили нава- 
ювідбійники бригад Григорія 
Тригуба, Івана Фіртича та Іва
на Червова.

В новому році ці стахановці 
не знижують взятих темпів. У 
соціалістичному змаганні кра
щих виробничих успіхів доби
вається бригада Григорія Шма- 
чова. За 9 днів січня вона 
понад норму видала на гора 
253 тонни вугілля.

Високопродуктивною працею 
відзначаються в ці дні також 
бригади Григорія Тригуба та 
Івана Тернова. Кожна з них 
видала по 200 тонн вугілля 
понад норму.

К. Заривний, 
працівник шахти № 2.

Ростовська область. В учбово- 
курсовому комбінаті тресту „Нес- 
ветайантрацит" підвищують свою 
кваліфікацію Герой Соціалістич
ної Праці бригадир гірничо - про
хідницьких бригад шахти „Запад- 
ная - Капитальная4 І. Я. Майсак і 
лауреат Сталінської премії брига
дир наваловідбійників шахти № 5 
В. Д. Клепалко.

На знімку: І. Я. Майсак (попе
реду) і В. Д. Клепалко на занятті, 

Фото А. Безроднова.

Гірники Байдаківського вуглерозрізу 
набирають темпи

Байдаківський вуглерозріз— 
одне з найбільших підприємств 
тресту «Олексиндріявугілля». 
Від його роботи в значній мірі 
залежить виконання плану 
електростанцією, брикетними 
фабриками. Ось чому, вступа
ючи в новий рік, гірники на
шого підприємства поставили 
перед собою завдання працю
вати ритмічно, без ривків, пе
рекривати встановлений графік.

Перші 10 днів січня пока
зують, що їх слова не розхо
дяться з ділом. Вугільна діль
ниця, якою керує тов. Прес- 
няков, виконала план на 108 
процентів, вскришна дільниця 
(начальник тов. Григор єв) йде 
на рівні 103 процентів.

Серед гірників шириться со

Борються за високі якісні показники
Багато впорядкованих будин

ків збудував у минулому році 
колектив управління будівниц
тва жител тресту «Олександрія- 
вуглерозріз». Гірники міста і 
робітничих селищ одержали 
6.371 квадратний метр житло
вії площі.

Державний план викопано як 
по житловому, так і по соці
ально-культурному і побутово
му будівництву.

Значний обсяг робіт запла
нований управлінню на 1952 
рік. Щоб успішно здійснити йо
го, будівельники з перших днів 
січня взяли високі темпи ро
боти, ширять змагання за від
мінне виконання кожної вироб
ничої операції, зниження собі

Нагородження орденами і медалями 
вчителів шкіл м. Олександрії

За вислугу років і бездоган
ну роботу Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 25 
грудня 1951 р. нагороджено 
орденами і медалями групу вчи
телів Кіровоградської області.

Серед нагороджених: орде
ном Леніна—вчителька почат
кової школи №5 м. Олександ

ціалістичне вмагання ва достро
кове виконання плану першо
го кварталу. Машиністи екска
ваторів Яків Єременко, Микола 
Якина, Олександр Лепихін, 
Олександр Могильний зобов'я
зались краще використати ме
ханізми, працювати безперебій
но. Кожний день вони вико
нують норми виробітку на 
130—135 процентів.

Щоб невпинно йти вгору, 
колектив здійснює ряд органі
заційно-технічних заходів. Під
готовлені три відвальних ту
пики. Посиленими темпами 
будується вугільна траншея, 
закінчується прокладання но
вої колії.

П. Решетняк, 
старший нормувальник.

вартості будівництва.
Як і в минулому році, попе

реду йдуть бригади мулярів 
Омеляна Матяша, штукатурів 
Григорія 'Груп, Олексія Доро
шенка. Вони економно витра
чають матеріали, щодня вико
нують виробничі норми на 140 
— 150 процентів.

Робітники та інженерно тех
нічні працівники дільниць, ук
ладаючи між собою соціалістич
ні договори, особливу увагу 
приділяють підвищенню якіс
них показників, піднесенню 
продуктивності праці, впровад
женню передових методів ро
боти.

М. Бурін.

рії Олексюк Антоніпа Васи
лівна, орденом . Знак пошани" 
—завідуюча базової початкової 
школи при Олександрійському 
педагогічному училищі Бадюк 
Олександра Харлампіївна та 
директор семирічної школи 
X» 5 м. Олександрії Стрельцо- 
ва Мелалія Матвіївна.
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П а рт і й н е ж и т т я

Поєднувати партійно-політичну роботу 
з господарською діяльністю

Сільський лекторій в ці дні

Господарське життя нашого 
району визначається сільським 
господарством. Саме тому пе
ріод, що минув від четвертої 
до п'ятої районної партійної 
конференції, був насичений 
боротьбою парторганізації і всіх 
трудящих району за дальше 
зміцнення колгоспів, підвищен
ня врожайності ланів, підне
сення продуктивності худоби.

Викопуючи історичну поста
нову лютневого Пленуму ЦК 
ВКЩб), постанову Ради Міні
стрів СРСР і ЦК ВКП(б) «Про 
трирічний план розвитку гро
мадського колгоспного і рад
госпного тваринництва», пар
тійна організація добилась під
вищення врожайності всіх сіль
ськогосподарських культур, 
збільшення поголів'я худоби 
та її продуктивності. Колгос
пи, МТС і радгоспи більш ор
ганізовано провели сільсько
господарські роботи, достроково 
виконали план хлібозаготівель, 
план заготівель соняшника, 
картоплі, овочів і продуктів 
тваринництва.

Олександрійська і Користів- 
ська МТС у минулому році 
викопали 85 процентів всіх 
польових робіт в колгоспах 
району. Багато тракторних 
бригад і комбайнерів значно 
перевиконали свої сезонні зав
дання при добрій якості робіт. 
Бригадири тракторних бригад 
тт. Козак. Погорілий, Омельчен- 
ко, Понов, Пендюк, Лелека, 
Фатовенко та інші виробили на 
15-сильний трактор по 750 — 
890 гектарів умовної оранки, 
забезпечили своєчасне і якісне 
проведення сільськогосподарсь
ких робіт в обслужуваних кол
госпах.

Досягнення передовиків бу
ли завойовані внаслідок ви
конання взятих соціалістичних 
зобов’язань, завдяки тісній 
співдружності рільничих і трак
торних бригад, завдяки засто
суванню передової агротехніч
ної науки. Це сприяло виро
щенню більше 100 - пудового 
врожаю озимої пшениці на 
всіх площах в колгоспах імені 
Жданова, імені Калініна, іме
ні 18 з'їзду ВКЩб). імені Хру
щова, імені Володимира Улья- 

Ініціатори
Колгоспники і колгоспниці 

артілі імені Сталіна, Бандурів- 
ської сільради, виступили 
ініціаторами в соціалістичному 
змаганні за одержання висо
ких врожаїв сільськогосподар
ських культур та дальший роз
виток і піднесення продуктив
ності громадського тваринниц
тва в 1952 році.

Партійна організація (секре
тар т. Зінченко) переглянула 
склад і розкріплепня агітато
рів з тим, щоб налагодити про
ведення бесід, читок газет 
безпосередньо в бригадах. За 
кожною бригадою закріплено 
комуністів, які організовують 
там масово-політичну роботу. 
Досвід передовиків соціалістич
ного змагання висвітлюється в 
колгоспній стінгазеті; тут же 
критикуються ті, хто відстає. 
Кожного дня ми підводимо

! нова, «Заповіт Леніна» та в 
| інших.

Однак, досягнення були б 
значно більшими, якби райком 
КП(б)У і всі первинні партор- 
ганізації правильно поєднува
ли партійно-політичну роботу 
з господарською.

Так, наприклад, в колгоспі 
імені Рози Люксембург голова 
правління т. Пилпиенко, сек
ретар парторганізації т. Кри- 
воручко не створюють умов кол
госпникам у здійсненні взятих 
зобов'язань. Первинна парт- 
організація не організовує по
ширення досвіду передовиків.

На низькому рівні органі
заторська і виховна робота з 
людьми в колгоспі «Комунар» 
(секретар парторганізації тов. 
Хоцький). Партійна організа
ція послабила роботу з агіта
торами.

Як в цьому колгоспі, так і в 
колгоспах імені Леніна, «Жов
тень», «Оборона країни» агі
тація і пропаганда ведеться у 
відриві від практичних завдань. 
Первинні партійні організації 
тут слабо керують агітколек
тивами і не націлюють агіта
цію на розв'язання госпо
дарських завдань. Занедбаність 
живої організаторської роботи 
з людьми призвела до низько
го рівня організації соціаліс
тичного змагання.

Секретарі первинних партор- 
ганізацій колгоспів імені Рози 
Люксембург — т. Криворучко, 
«Комунар»—т. Хоцький. «Жов
тень»—!. Коритько, «Оборона 
країни»—т. Борщ, імені Леніна 
—т. Тищенко та інші намага
лися посилити господарську 
роботу за рахунок послаблен
ня політичної роботи. Тут не 
иа потрібному рівні проводи
лись бригадні дні, слабо ве
лась агітаційна робота, нехту
вали наочною агітацією, ви
пуском стінних газет, польо- 
вок тощо. Хліборобам цих кол
госпів не роз’яснювались конк
ретні завдання. Це негативно 
позначалось на господарській 
діяльності. Колгоспи зібрали 
низькі врожаї зернових і тех
нічних культур, низька про
дуктивність тваринництва.

Недоліки в роботі первин-

соціалістичного 
підсумки виконання завдань за 
минулий день.

Правильне поєднання масо
во-політичної і господарської 
роботи забезпечує успіх у ви
конанні взятих соціалістичних 
зобов'язань. Діяльну підготов
ку до весняної сівби прово
дять в ці дні трудівники арті
лі. Очищено і доведено до по
сівних кондицій все посівне 
зерно.

Добре попрацювали на очис
тці посівного матеріалу кол
госпниці А. ІПуєнко, М. Вака- 
ло, 0. Пищенко, А. ІІлахотна 
та інші. Кожного дня вони 
значно перевиконують норми 
виробітку.

Коваль Омелян Бережний 
та. тесляр Петро Тарапенко з 
кожним днем нарощують тем
пи ремонту сільськогосподарсь
кого інвентаря. Вже відремон- 

них парторганізації? і райкому 
ІШ(б)У були викриті на звітно- 
виборних партійних зборах і, 
безумовно, будуть викриті на 
районній партійній конферен
ції, яка завтра починає свою 
роботу.

Перед партійною організа
цією і всіма працівниками сіль
ського господарства нашого ра
йону стоять відповідальні і по
чесні завдання. Ми повинні у 

1 1952 році добитися високих 
врожаїв в усіх колгоспах, на 
всіх площах, добитися високої 
продуктивності громадського 
тваринництва.

Нарада передовиків сільсько
го господарства нашого райо
ну, яка відбулася 9 січня, ви
рішила укласти договір на со
ціалістичне змагання з хлібо
робами Онуфріївськсго району. 
Обов язок сільських комуністів, 
всіх працівників сільського гос
подарства широко популяризу
вати паші зобов'язання у зма
ганні з Онуфріївнами, добитися 
їх виконання. При цій умові 
трудящі нашого району дадуть 
державі більше хліба, продук
тів тваринництва і сировини, 
зроблять новий вклад у дальше 
зміцнення нашої любимої Бать
ківщини, в справу боротьби за 
мир.

Щоб добитися ліквідації не
доліків і дальшого піднесення 
господарської діяльності кол
госпів, МТС і радгоспів нашого 
району, первинні партійні ор
ганізації, всі комуністи зобо
в'язані поліпшити якість пар
тійного керівництва, удоскона
лити методи цього керівниц
тва.

Товариш Сталін вчить, що 
не можна відокремлювати полі
тику від господарства, які іс
нують разом і діють разом. 
Міцпість і тривалість господар
ських успіхів цілком І ПОВНІСТЮ 
залежать під успіхів партійно- 
організаційної і партійно-полі
тичної роботи. Саме на цьому 
слід зосередити увагу в даль
шому удосконаленії методів 
партійного керівництва сільсь
ким господарством нашого ра
йону.

В Срібний, 
секретар райкому КП(6;У.

змагання
товано 12 сівалок, 150 борін, 
18 плугів і 9 культиваторів.

Одночасно з проведенням 
підготовки до весняної сівби в 
колгоспі широким фронтом роз
горнулося будівництво примі
щень для тваринницьких ферм. 
Будівельна бригада Петра Та
раненій, в якій працюють ста- 
хаповці колгоспного виробниц
тва К. Бульба, Г. Давниченко, 
Ф. Бульба та М. Гавриленко, 
споруджує приміщення дня ко
рів і телят.

Хоч немало вже зроблено, 
але попереду в нас ще багато 
роботи. Не заспокоюючись на 
досягнутому, колгоспники і 
колгоспниці з кожним днем 
нарощують темпи підготовки до 
веспп, щоб зустріти її в пов
ній готовності.

Г. Буйнов, 
голова колгоспу імені Сталіна.

Ще зовсім недавно в селі 
Мартоіванівці лекції і доповіді 
читались безсистемно. Лектори 
із районного центру приїздили 
рідко, а па місці витанням 

І проведення лекцій НІХТО 110- 
I справжньому не займався.

У відділі пропаганди і агі
тації райкому К1І(б)У нам по
радили створити сільський лек
торій.

Хоч минуло небагато часу, 
але в цій справі ми домоглися 
деяких успіхів. Лекторій об'єд
нає 10 чоловік, переважно вчи
телів семирічної школи. Всі 
вони розподілені за секціями: 
соц'ально-економічних знань, 
педагогічною та природничих 
наук.

Лектори секції соціально-еко
номічних знань, якою керує 
т. Хархота Iі. Д., мають знач- 

і ну ділянку роботи. Вони опра- 
і цьовують теми з історії і тео

рії більшовицької партії, про 
сучасне і майбутнє нашого на
роду, про міжнародне стано
вище і т. д.

Ще при організації лекторію
■ МИ ДОМОВИЛИСЬ, ЩО ТЄКСТИ ЛЄК- 
5 цій і доповідей обов’язково по-
■ винні бути писаними. Потім 
ї на засіданні секції, а іноді за

участю всіх лекторів тексти 
лекцій і доповідей обговорю
ються, а при необхідності до
повнюються, виправляються. 
На власному досвіді ми пере
коналися, що лекції і доповіді, 
обговорені на секціях, стають 
більш змістовними і добре сприй
маються трудящими.

Вчитель Григорій Дмитрович 
Хархота користується заслуже
ною повагою серед трудівників 
села. Він не вичікує, доки в 

і клубі збереться багато людей, 
щоб виступити з лекцією. В 
теплі погожі дні направляєть
ся безпосередньо в рільничу 
бригаду або ферму і там зна
ходить час прочитати лекцію. 
Останнім часом т. Хархота для 
колгоспників прочитав лекцію

Краснодарський край. В колгоспі імені Будьоііного, Лабинського 
району.

На знімку: заняття на агротехнічних курсах в Будинку сільсько
господарської культури. Заняття проводить голова колгоспу імені Бу- 
дьонного В. Г. Миронов.

Фото М. Альперта. Прескліше ТАРС.ЛЕКЦІЇ ДЛЯ КОЛГОСПНИКІВ
Працівники Войнівського ди

тячого будинку для колгоспни
ків артілі імені 18 з'їзду 
ВКП(б) лише за останній час 
прочитали 7 лекцій і доповідей.

Недавно перед колгоспника
ми з лекцією на тему «Трудя

| на тему «Наша мета - кому- 
] нізм».
І Жителі села охоче відвіду

ють лекції і подають багато 
найрізноманітніших запитань. 
Особливо випробувлгил мето
дом є виступи доповідачів і 
лекторів перед початком кіно
сеансів. В цей час в клубі 
збирається від 120 до 14 'гро
мадян.

Колгоспники тт. М. Федорен- 
ко та 0. Самохвал звернулися 
до мене з проханням прочи
тати ближчим часом лекцію 
про перспективи використання 
атомпої енергії в мирних ці
лях. Це бажання ми задоволь
нили.

Поліпшили свою роботу та- 
; кож педагогічна секція та сек- 
I ція природничих наук. Лектор 
І педагогічної секції Олексій Кар- 

повпч Повстяний виступив на 
батьківських зборах з лекція
ми на теми: «Батьківський ав
торитет» та «Загальні умови 
сімейного виховання». Товари- 

і іпі із секції природничих на- 
I ук виступають з лекціями про 

вивчення небесних явищ, про 
і передбачення погоди та інші.

6 в роботі нашого лекторію 
і недоліки. Слід відзначити, 
що ми ще рідко виступаємо з 
лекціями на науково-популяр
ні теми, хоч на їх є значний 
попит трудящих. Ще трапляю
ться випадки, коли окремі лек
тори і доповідачі виступають 8 
недостатньо підготовленими лек
ціями і доповідями. Цей недо
лік ми усвідомлюємо і вживає
мо заходи для виправлення та
кого становища.

Усунути згадані недоліки і 
забезпечити високий ідейний 
рівень лекційної пропаганди— 
справа честі кожного інтеліген
та нашого села. Над виконан
ням цих завдань ми й працю
ємо в новому році.

Г. Кичмар, 
' керівник сільського лекторію.

щі країн народної демократії 
в боротьбі за нове життя» вис
тупив т. Ланшаков І. П. Ди
ректор дитячого будинку тов. 
Строгий Б. Ф. для сільських 
активістів прочитав лекцію про 
комуністичну мораль.
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Ширити змагання за нові успіхи соціалістичного землеробства
Районна нарада передовиків 

сільського господарства
ВИРОСТИМО ВИСОКІ 

ВРОЖАЇ

Позавчора відбулася нарада 
передовиків сільського госпо
дарства району. До міського 
театру зібралось понад 300 кра
щих представників хліборобів, 
механізаторів, тваринників, спе
ціалістів сільського господарст
ва, щоб підвести підсумки ви
конання соціалістичних зобо
в'язань колгоспами, МТС і рад
госпами району за 1951 рік і 
обговорити завдання по виро
щуванню високих врожаїв та 
піднесенню продуктивності гро
мадського тваринництва на 1952 
рік. З доповіддю ио цьому питан
ню виступив голова виконкому 
районної Ради депутатів трудя
щих тов. Журавльов. Він від
значив, що трудівники і спе
ціалісти сільського господарст
ва, виконуючи історичну поста
нову лютневого Пленуму ЦК 
ВКЩб), в минулому році краще, 
ніж у попередньому, провели 
всі сільськогосподарські роботи.

Па вищий рівень піднялась 
культура землеробства, в біль
ших масштабах були запровад
жені передові агротехнічні при
йоми. Хоч кліматичні умови 
були не особливо сприятливі, 
хлібороби виростили добрий 
урожай.

Це дало змогу достроково, до 
20 вересня, викопати держав
ний плап хлібопоставок. Зерно
вих здано па 130 тисяч пудів, 
а найціннішої продовольчої 
культури—озимої пшениці—на 
197 тисяч пудів більше, ніж у 
1950 році. Достроково викона
но також план здачі країні 
олійних культур, картоплі, ово
чів і продуктів тваринництва.

Понад стопудовий урожай з 
кожного гектара посіву вирос
тили колгоспи ім. Жданова, ім. 
Калініна, ім. 18 з'їзду ВКП(б), 
ім. Хрущова, ім. Володимира 
Ульянова, «Заповіт Леніна» та 
ін. Рільничі бригади цих артілей 
тт. Шаповала, Цєлова, Хрієнка 
та інші зібрали озимої пшениці 
но 160—210 пудів на кожному 
гектарі.

Успіхи були б значно кращі, 
коли б усі колгоспи ретельно 
провадили передпосівний обро
біток грунту, підняття і куль

тивацію парів, як слід удобрю
вали посіви, боролись за збере
ження вологи. На жаль, ряд 
артілей недостатньо виконували 
агротехнічні заходи і тому одер
жали нижчий урожай. До таких 
належить артіль ім. 12-річчя | 
Жовтня. Тут урожай озимої 
пшениці зібрали на 6,1 цент
нера з гектара менше, ніж 
колгоспники сусідньої артілі ім. 
Володимира Ульянова, хоч умо- і 
ви в обох артілях однакові. 
Сталося *це тому, що в артілі 
ім. 12 річчя Жовтня майже не 
провадили снігозатримання, на
багато недовиконали плану під
живлення озимих культур, збо
ру місцевих добрив, несвоєчас
но закрили вологу в грунті. 
Внаслідок безгосподарності тут 
уже на полі повесні спалили 
829 тонн гною.

З цих же причин низький і 
урожай цукрових буряків вирос
тили колгоспники артілі ім. 
Петровського.

Далі доповідач спинився на 
досягненнях механізаторів обох 
МТС, які забезпечила переви
конання плану тракторилх ро
біт і здачі натуроплати, па ус- , 
піхах хліборобів по насадженню 
лісозахисних смуг. Виконавши 
державний план посадки смуг, 
колгоспи на 44 гектари більше 
плану посалили лісів. В ііитом- 
никах артілей ім. Володимира і 
Ульянова, «Комунар», ім. Ле- і 
ніна, ім. Ворошилова, ім. Пет- 
ровського вирощено садженців 
основних порід стільки, що їх 
з перевищенням вистачить на 
посадку нових і ремонт наяв
них смуг в 1952 році.

Тваринники району успішно 
завершили державний плап 
розвитку поголів'я худоби. Кож
ний колгосп має по 4 ферми 
продуктивного тваринництва. 
Внаслідок правильної годівлі, 
поліпшення догляду і утриман
ня поголів'я продуктивність в 
минулому році проти поперед
нього по надою молока збіль
шилась па 6 процентів, по ви
ходу телят—на 7 процентів, по 
настригу вовни—на 3 проценти.

Значні досягнення в справі’ ’ 
підвищення продуктивності тва- 1

ринництва досягли колгоспи 
ім. 18 партконференції, імені 
Сталіна, Бандурівської сільра
ди, ім. Ждапова, ім. Карла 
Маркса. А доярки колгоспу ім. 
18 з'їзду ВІ£П(б) завдяки орга
нізації чотирьохразового доїння 
і двозмінпоїроботи на фермі одер
жали в минулому році молока 
від кожної закріпленої за ними 
корови на 672 літри більше, ніж 
у 1950 році.

Розгорнувши боротьбу за ви
сокий урожай 1952 року, пе
редові колгоспи району діяль
но готуються до весни. Хлібо
роби бандурівського колгоспу 
імені Сталіна провели сніго
затримання на площі близь
ко 500 гектарів, вивезли 
в поле 3200 возів гною, 
провадять підживлення озимих 
культур і багаторічних трав, 
закінчують ремонт інвентаря, 
очистку посівного матеріалу. 
Набуті практичні знання кол
госпники поглиблюють на три
річних агротехнічних курсах.

Одпак, як відзначив допові
дач, в більшості колгоспів ще 
повільно розгортають підготов
ку до весняної сівби. В арті
лях «Оборона країни», «Жов
тень», ім. Будьонного не при
ступили до ремонту інвентаря, 
не готують посівний матеріал, 
погано заготовляють місцеві 
добрива, зривають плани по 
снігозатриманню.

Доповідач закликав трудівни
ків сільського господарства 
вжити заходи до швидкої лік
відації недоліків з метою забез
печення старанної підготовки 
до весни.

Поділившись досвідом роботи, 
учасники паради взяли нові 
підвищені зобов'язання, уклали 
договір на соціалістичне зма
гання з хліборобами Онуфріїв- 
ського району на 1952 рік.

Переможцю соціалістичного 
змагання колгоспу ім. 18 з'їз
ду ВКЩб) було вручено пере
хідний Червоний прапор ви
конкому районної Ради і рай
кому КП(б)У.

З великим піднесенням-учас- 
ники наради прийняли віталь
ного листа вождю народів то
варишеві її. В. Сталіну.

З виступу
„Шлях до комунізму"

Наша рільнича бригада при 
несприятливих кліматичних 
умовах торік виростила по 29,6 
центнера озимої пшениці на 
площі 52 гектари, па іншій 
ділянці в 32 гектари—по 28,6 
центнера.

Це не випадкове явище. Та
кий високий урожай найцінні
шої продовольчої культури ми 
вибороли завдяки застосуван
ню иередової агробіологічної 
науки. На згаданих площах 
своєчасно було проведене сні
гозатримання, кожен гектар 
озимини підживили перегноєм 
і гранульованим суперфосфа
том, в стислі строки заборону
вали посіви і т. д.

Отже, не кліматичні умови, 
а люди, озброєні мічурінським 
вченням, вирішують долю вро- 

і жаю.
Нинішнього року паша брига- 

і да змагається за 35 центнерів 
озимої пшениці на площі 100 

і гектарів, за 300 центнерів цук
рових буряків з гектара на

За 5.500 кілограмів молока 
від кожної корови

З виступу доярки бурякорадгоспу „Комінтерн" 
т. ГЛИЖИНСЬКОЇ О. Н.

Новий, 1952 рік тваринники 
нашого радгоспу зустріли вико
нанням своїх соціалістичних зо
бов'язань. Від кожної корови 
за минулий рік надоєно по 
4.514 кілограмів молока. В со
ціалістичному змаганні доярок 
я з своєю напарницею Марією 
Буяковою завоювали першість. 
На кожну корову ми надоїли 
по 5 210 кілограмів молока.

На фермах нашого радгоспу 
впроваджено двозмінну роботу. 
Про це я Я хочу розповісти.

З 4 годин ранку до 2 годин 
дня працює перша зміна, друга 

І зміна заступає з 2 години дня 
і працює до 12 годин ночі. 

| Кожна зміпа має двохгодинну 
; перерву. Раніше, при роботі в 
і одну зміну, ми мали чотирита- 
' ких перерви, але тоді майже 
І всю добу доводилось бути на

бригадира рільничої бригади колгоспу
т. ФЕ ДОРЕН КА Д. К,

: всій площі посіву, за високі 
і врожаї всіх інших сільсько- 
1 господарських культур.

Вже тепер ми створюємо не
обхідні умови для виконапня 
наших соціалістичних зобов'я
зань. На площу, відведену під 
цукрові буряки вже вивезли 
170 тонн перегною, зібрали 
близько 100 центнерів попелу 
і пташиного посліду, а для 
підживлення озимини завезли 
95 центнерів гранульованого 
суперфосфату.

Бригадні майстри Афанасій 
Куделя та Борис Тпмошевський 
старанно відремонтували всі 7 
сівалок, 12 плугів, борони та 
інший необхідний інвентар.

Хлібороби бригади самовід
дано працюють над виконан
ням взятих зобов'язань, одно
часно вони навчаються на три
річних курсах майстрів сіль
ськогосподарського виробниц
тва. Цо дозволяє мені запевни
ти тут присутніх, що ми з 
честю дотримаємо слова.

фермі, невистачало часу для 
тривалого відпочинку і нав
чання.

Наше господарство все біль
ше механізується, і ми успіш
но оволодіваємо технікою. Вже 
міцно ввійшло в наше життя 
механічно доїння корів, авто
напування, механічне перероб
лювання кормів тощо. Спасибі 
радянським інженерам, які дали 
нам ці чудові машини!

У відповідь на батьківське 
піклування про поліпшення 
праці доярок я з напарницею 
Марією Буяковою вирішили зма
гатись цього року за 5.500 кі
лограмів молока від кожної за
кріпленої за нами корови.

Це буде наш вклад у велику 
справу миру, у справу побудо
ви комунізму в вашій країні.

Створимо достаток продуктів 
тваринництва

З виступу зоотехніка колгоспу імені 18 з'їзду ВКП(б) т. ГУБИ М. П.
Поліпшення догляду і годів

лі худоби в нашому колгоспі, 
двозмінна робота доярок, 
чотирьохразове доїння корів, 
спеціальний раціон годівлі, за 
яким кожна корова протягом 
доби одержувала по 60—70 
кілограмів зеленої маси і 200 
грам концентратів на кожен 
надоєний літр молока, набагато 
підвищило продуктивність ху
доби.

Ми запровадили чотирьохра
зове випоювання телят, як нас
лідок у нас весь молодняк збе
режений. На фермах механізо
вано водопостачання, почали 
впроваджувати автодоїння ко
рів, придбано кілька нових 
кормопереробних машин. Це 

полегшило працю тваринників.
Враховуючи можливості і до

свід передових тваринників ми
нулого року, ми беремо на | 
себе цього року підвищені зобо
в'язання—надоїти від кожної 

і корови в середньому по 3.000 
і літрів молока. Поряд з цим, 
; тваринники пашого колгоспу, 

обговоривши патріотичний по- 
! чин сестер Ник, вирішили бо

ротись і за якість продукції. [ 
Доярки змагаються за 4,5 про
центну жирність молока, сви- 

; нарки зобов'язались домогтись 
; ваги поросят при відлученні 
і від свиноматок 17 кілограмів. ’

Вже тепер у нас є своякол- 
і госпна молочарка і лабораторія, 

де беруться аналізи ца якість 

молока. При фермі обладнано 
червоний куток, в якому тва
ринники читають газети, жур
нали, слухають бесіди агітато
рів. Тут же два рази на тиж
день відбуваються заняття май
стрів тваринництва.

Цього року ми особливу ува
гу звертаємо па культуру ве
дення громадського господар
ства. Навколо ферм посадимо 
фруктові і декоративні дерева, 
будемо продовжувати механіза
цію трудомістких робіт тощо.

Від імені наших колгоспни
ків я запевняю передовиків 
сільського господарства району, 
що тваринники нашої артілі з 
честю виконають свої зобов'я
зання.

Свинарка колгоспу „Шлях до соціалізму” Марія Ве
рескун в минулому році від кожної з 11 закріплених за нею 
свиноматок одержала і виростила по 21 поросяті, за що їй 
в додаткову оплату видано 11 поросят.

-Навіщо все колгоспне стадо гоните?
-Що ви, це тільки річний приплід.

Малюнок В. Дцскова.
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Натан Рибак О •змова в Стокгольмі В країнах народної демократії
(Продовження*)

Тоді Уільям Квілп, вже зверта
ючись до короля і ткнувши ножем 
в мапу, твердо сказав:

—Уряд мій доручив сповістити 
вашу величність, що в Архангель
ську буде мати постійне місце пе
ребування наша ескадра і залога 
піхоти та артилерії. Наші него
ціанти ведуть велику торгівлю з 
цими московськими землями, і їх 
інтереси Британія мусить пильну
вати.

Ввічливо, але рішуче посунув
ши трохи британця, Шеньо обід
ком золотого лорнета показав на 
клапоть мапи і з усмішкою мовив:

—В сій провінції великі інтере
си короля Франції.

—Сіреч на Україні, ■— пробасив 
фельдмаршал Горн. — Я солдат, 
прокляття Люцифер? і слава моїм 
гвардійцям, але чи не забагато ви 
волієте, пани високі посли..
) Може іншим разом Горне доро
го обійшлося б таке втручання в 
розмову дипломатів, але тут, чор
ти його забери, він говорив те, що 
думав король, і те, що було на 
устах V канцлера Оксеншерне.

— Що ви, пане фельдмаршале, 
зате Лівонія, Ліфляндія, Естлан- 
дія, Новгород, Москва, Київ.. ва
ші, — Гектор Шеньо сипав дріб
неньким сміхом і бавився стисну
тою в правиці лорнеткою...

Тепер я можу їм обіцяти все, 
майнула думка у Карла, а невдов
зі видно буде. Аксель Оксеншер- 
ве, наче відгадавши думку коро
ля, урочисто сказав:

—Щоби не дати слов'янам об'єд
нати свої сили, тримати їх у по
корі в належних кордонах, його 
величність король Швеції Карл X 
зробить все. що залежить від 
нього. Ми згодні на ваші пропо
зиції.

_ Ми чекаємо ваші листовні зо
бов'язання і дамо свої, — хрипло 
мовив Карл, підводячись, і трохи 
веселіше наказав:

— Вітенберг. вина!
Вітенберг виповнив гтстою маль

вазією по вінця п'ять келихів.
—За великого завойовника, ко

роля Швеції Карла X,—вихопився 
Шеньо.

Дзвін келихів потішив Карла. 
Французи, чорти їх побери, що 
не кажи, а розуміються в тонко
щах, які не збагнути його міні
страм.

Посли відкланювалися, як го
диться, задкуючи відходили до по
рога, і, коли Вітенберг опустив за 
ними важкий оксамитовий полог, 
з протилежних дверей ступила в

*) Початок див. в газеті „БП“ 
від 6 і 9 січня 1952 р.

Виконївати рішення звітно-виборних профспілкових зборів
Трудящі па звітно-виборних 

профспілкових зборах, що не
давно відбулися, поставили 
ряд серйозних вимог до проф
спілкових і господарських ке
рівників підприємств та будов 
міста. Вони вимагали від них 
поліпшення організаційно-ма
сової роботи, створення нор
мальних умов дія дальшого 
піднесення продуктивності пра
ці, поліпшення культурно-по
бутового обслужування трудя
щих.

Па профспілковій конферен
ції шахти № 3 робітники гост
ро критикували господарських 
керівників і шахтком за недо
статню їх увагу до побутових 
умов трудящих, недбання про

»»
В статті під таким заголовком, 

опублікованій в газеті «Більшо
вицька правда" 19 грудня минуло
го рок), розповідалось про недо
ліки в керівництві соціалістичним 
змаганням на шахті № 2.

Голова шахткому т. Лежанкін 
повідомив редакцію, що факти. 

кімнату людина. Мружачи очі на 
рясне сяйво свічок, вона нерівним 
кроком, по якому одразу можна 
було розпізнати в и й вершника, 
який довго був у сідлі, спинилася 
посеред кімнати і приклала два 
пальці до чорного, обліпленого 
болотом, капелюха.

— Іоган Бромберг! — вигукнув 
Карл.

— Я, ваша величність.
— Які вісті?
— Недобрі, ваша величність. 

Корпус Ротенбаха, оточений під 1 
Завихостом росіянами 1 козаками, 
погромлений на голову, Ротенбах 
в полоні, гармати і весь обоз по
трапили до рук ворогів...

Карл пополотнів. Одним кроком 
він опинився перед Бромбергом і 
рвучко схопив його за плече.

—Далі, говори вже все, — наче 
зламавшись під міцною рукою 
Карла, Бромберг упав на коліна...

.„—іще в табір прибув гонець з 
Чигирина... Води,—благально про
стогнав Бромберг, — три дні я не 
зсідав з коня...

Горн простягнув офіцеру недо
питий келих. Одним духом з жа
добою Бромберг вицідив вино...

Що ж гонець? — спитав тихо 
Оксеншерне.

—Гонець від генерального пи
саря Виговського, який звелів пе
редати усно: кавалер Оліверберг 
де Грекані заарештований геть
манською розвідкою.

-Все?
—Так, пане канцлере. — Бром

берг важко підвівся. Граф Вітен
берг торкнув його за лікогь. На
магаючись не дзвонити острога
ми, він навшпиньки пішов з кабі
нету короля.

—Хто це Оліверберг?—здавле
ним голосом спитав Карл.

-Оліверберг де Грекані—сіреч 
абат Данило, — відповів Оксен
шерне.

...В ту січневу ніч довго не гас
ло світло в королівському палаці. 
У великих холодних залах дзвені
ли остроги королівських генералів 
та офіцерів. Гвардійці при брамі 
тільки те і робили, що відкрива
ли її та закривали. Міністри без
мовно вислухували короткі накази 
короля і навіть підняті з постелі 
о другій годині ночі негоціанти 
Генріх Цімер і Оскар Рутнекс, 
привезені до палацу короля, з ра
дістю погодились позичити Карлу 
по п'ятдесят тисяч риксталерів. 
сподіваючись чогось гіршого від 
пічних відвідин королівських гвар
дійських офіцерів

Був уже відправлений у Вар
шаву до нунція іогана Терреса 
гонець з королівською грамотою.

охорону праці та техніку без
пеки. Вони критикували голо
ву шахткому т. Прасолова і 
начальника шахти т. Майборо- 
ду за те, що вони рідкі гості 
в шахті, не цікавиться запи
тами гірників.

Після звітно-виборної конфе
ренції мьнуло півтора місяця, 
але ці керівники нічого не 
зробили, щоб виконати вимоги 
робітників. Жодної наради з 
іпженерно-техпічними праців
никами, ні з профспілковим 
активом по критичних заува
женнях членів профспілки во
ни не провели.

Тому умови прані в шахті 
для гірників не тільки не 
поліпшились, а, навіть, погірша

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ*
Зобов'язання залишились на папері..."

вказані в статті, підтвердились. 
Статтю обговорено на засіданні 
шахткому. Намічені конкретні за
ходи, спрямовані на поліпшення 
керівництва соціалістичним зма
ганням. Профгрупоргні зобов'яза
ли організувати систематичну пе
ревірку виконання взятих зобо

Фельдмаршал Горн дістав останні 
напучування і важко протупотів 
по сходах геть з палацу. Карл 
зрозумів: тепер або ж ніколи. Ці 
шетьмн сер Квілп і пан Шеньо 
недарма вважають, що Переяс- і 
лаоський трактат—ніж у серце. 1 
Карл мусив визнати, що його по
передниця, цч непорочна дівка 
Христина. не без причин слала 
листи до Хмельницького. Але як 
знати, що той клятий бунтівник, 
ворог панів, хлоп врешті решт і 
послухом сприйме його королів- [ 
ські умови? Та нехай цей клопіт 
обсідає рудого лиса Оксеншерне. 
Карл знав одне: Переяславський 
трактат треба зламати. Ніколи він 1 
не допустить існування великої І 
руської держави. Кожен слов'ян
ський народ буде існувати в тих 
кордонах, які йому накреслить 
король Швеції. Колись, та, чорти 
побери, не колись, а ще невдовзі 
його будуть називати Карлом ве
ликим! Ніяких королів на півдні 
і сході Європи, крім нього, не 
буде! Прянощі, оксамит, парфю- 
ми. золото і срібло, ліс і хліб, 
хутра і сіль, сало і мед—все це 
потече ріками до Швеції. Він 
наб'є ним пельку своїм солдатам 
—пожирайте все, наповнюйте свої 
барила, беріть кожний по п'ять— 
десять полонянок, паліть і витоп
туйте чужу землю і славте, дия
вол вас благослови, короля Карла 
і Швецію!

Державний секретар Якоб Те- 
реншельд виждав, поки не вичер
палось красномовство Карла, і, 
коли воно при згадці про пораз
ку під Завихостом раптово погас
ло, Тереншєльд дізнався, що са
ме на нього король покладав ве
дення перетрактацій з Хмельниць
ким і що не пізніше як ваавтра 
вій мусить виїхати з Стокгольма. 
1 що в Чигирин йому для допомо
ги прибуде посол у Трансільва
нії Готард Веліпг.

...Десь вже далеко за другу по
ловину ночі канцлер повернувся 
з палацу короля. Одіславши слу
гу, який нагадав йому, що купе- 
ля готова, він звелів покликати 
своїх секретарів. Через кілька 
хвилин Оксеншерне, гріючи ноги 
біля каміну, прикривши рукою очі. 
наче молитву, тихо промовляв 
слова пам'ятного меморіалу. Ко
ли він замовкав, в напруженій 
нічній тиші, що панувала в опо
чивальні канцлера, чутно було 
приглушене зітхання писарів, які, 
стискуючи пальцями довгі гусячі 
пера, схилились над довгими ар
кушами паперу.

(Далі буде).

ли. Лише бюрократичним став
ленням начальника шахти тов. 
Майбороди, головного інжене
ра тов. Щетникова та безвідпові
дальністю голови шахткому тов. 
Прасолова можна пояснити той 
факт, що протягом’всього 4 квар
талу минулого року не було 
господарського мила, ппттєвої 
ноти, не устатковане необхідне 
електроосвітлення, відсутні за
пасні виходи з шахті тощо.

Час вже шахткому по-справж
ньому взятись за виконання 
рішень профспілкової конферен
ції і критичних зауважень чле
нів профспілки.

А. Яковенко, 
інструктор райкому вугільників.

в'язань. регулярно підводити під
сумки змагання між дільницями, 
змінами і бригадами та окремими 
гірниками. Проведено робітничі 
збори, на яких обгозорювались 
нові умови соціалістичного зма- 

I гання.

Демократична республіка 
В'єтнам.

На знімку: селяни доставляють 
продукти харчування Народній 
армії.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
За минулий тиждень з'єднання 

корейської Народної армії у тіс
ній взаємодії з частинами китай
ських народних добровольців про
довжували вести оборонні бої з 
американо-аиглійськими інтервен
тами і лісинманівськими війська
ми не старих рубежах. Інтервенти

Трудящі Сі цілії вітають 
посланців радянського народу

б і 7 січня у сіціліанських міс
тах Мессіна і Сіракузи відбулись 
народні демонстрації з нагоди 
прибуття делегації радянських 
громадських організацій На при
вокзальній площі Мессіни зібра
лися тисячі трудящих. В актово
му залі університету був влаш
тований мітинг на честь радянсь
ких делегатів. На мітингу висту
пили Лебедева, Березін. секретар 
палати праці Ді Кара.^ секретар 
товариства „Італія—СРСР" проф. 
Берті.

В м. Сіракузи в будинку Нау
кового інституту відбувся масо

ВІДСТАВКА УРЯДУ ПЛЕВЕНА
7 січня більшістю в 341 голос 

проти 243 Національні збори Фран
ції відмовили в довір'ї урядові 
Рене Плевена. Після голосування 
Плевен негайно вручив президен
тові Оріолю відставку свого уря
ду. Уряд Плевена впав, не про
державшись і 5 місяців.

Відставка уряду Плевена пояс
нюється тим, що його заходи вик
ликали таке серйозне невдоволен
ня широких народних мас, що 
значні групи реакційної парламент
ської більшості, злякавшись непо-

Голод і злидні в британській східній Індії
Кореспондент газети „Дей.ті 

компас" у Кінгстоні (Ямайка) Чар- 
ліз Кліппор описує жахливі умо
ви життя населення в цій англій
ській колонії: „Голодна смерть за
грожує тисячам людей, — пише 
кореспондент.—Щодня в місцевій

Житлова криза в Австрії
Житлова криза в Австрії наби

рає дедалі більших розмірів. Зро
стаюча недостача в житлах пояс
нюється в першу чергу політикою 
австрійського уряду, який замість 
асигнувань на мирне будівництво 
витрачає величезні кошти на спо
рудження різних воєнних об'єктів, 
будівництво казарм і полігонів.

За повідомленням демократич

Будівництво метро 
у Варшаві

і ВАРШАВА. Більше як рік тому 
. польський уряд прийняв рішення 

про будівництво метрополітену у 
Варшаві. Тепер роботи—в повно
му розпалі. В червні минулого ро
ку в центрі міста почалась про
ходка ствола першої шахти. Тепер 
робота по закладанню шахт ве
деться вже в 10 пунктах Варша
ви. Варшавські метробудівці ви
користовують багатий досвід і до
помогу металургів Москви.

Здоровий відпочинок 
для трудящих Румунії
БУХАРЕСТ. При великих під

приємствах Румунії створені нічні 
санаторії. Десятки робітників та 
інженерно-технічних працівників 
відпочивають після зміни в нічних 
санаторіях, користуючись безплат
ним медичним обслужуванням і 
харчуванням.

(РАТАУ).

несуть серйозні втрати в живій 
силі і техніці.

Зенітні частини Народної армії 
і загони стрільців мисливців за 
ворожими літаками збили протя
гом 8 і 9 січня дев'ять літаків про
тивника.

(ТАРС).

вий мітинг, який пройшов під 
знаком зміцнення дружби між 
ітаїійським і радянським наро
дами. На честь посланців радянсь
кого народу був влаштований 
прий >м, на якому були присутні 
мер міста Сіракузи ліберал Гре-’ 
ко. член мун ципальної джзнги 
християнський демократ Піччоне, 
секретар федерації компартії Буд- 
занка, секретар ф деранії соціа
лістичної партії Дженовезе. сек
ретар палати праці Фьйораванті. 
представники громадських орга
нізацій міста і діячі кульїури.

’ (ТАРС).

I пулярності цієї політики в очах
І трудящих Франції, змушені були 

слідом за комуністами, які весь 
час викривали цю політику, про
голосувати проти довір'я урядові. 

Урядова криза відбиває глибоке 
невдоволення французького наро
ду зовнішньою і внутрішньою по
літикою уряду Плевена, діяльність 
якого ознаменувалась цілим рядом 
воєнних заходів, що ведуть до 
дальшого підкорення Франції ім
періалізмові СІІІА.

(ТАРС).

пресі з'являються нові списки по
мерлих у Тренітауні (район тру- 
щоб на околиці Кінгстона), голов
ним чином дітей і жінок". За по
відомленням преси, голодуючі 
влаштовують бурхливі демонстра
ції, вимагаючи допомоги.

ної преси, в Зальцбургу в кінці 
1951 року налічувалось 13 тисяч 
сімей, які гостро потребують квар
тир, що Становить 25 процентів 
населення міста. Жителі, які не 
мають квартир, живуть у бараках, 
складських приміщеннях, темних 
підвалах і т. д.

(ТАРСХ
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Більше уваги ідеологічному 
вихованню інтелігенції

По нашій Батьківщині
Серед трудящих міста і ра

йону—великий загін інтеліген
ції. Інженери, техніки, служ
бовці, вчителі, агрономи, лю
ди багатьох інших професій 
інтелект} альної праці покли
кані вирішувати великі дер
жавні завдання, що стоять на 
шляху поступового переходу 
нашої країни від соціалізму до 
комунізму.

Усиіхи нашого руху вперед 
неможливі без ідейного загар
тування інтелігенції, система
тичного розширення її світог
ляду. Вирішальною умовою під
несення всієї ідеологічної ро
боти є поліпшення справи 
марксистсько-ленінської підго
товки кадрів. Для цього у нас 
створена розгалужена сітка 
партійної освіти. В місті діють 
три семінари по вивченню ос 
нов економіки промислових 
підприємств, в яких навчаєть
ся понад 80 інженерно техніч
них працівників, два семінари 
для вчителів і М'-дичних пра
цівників по вивченню зовніш
ньої політики СРСР і сучасних 
міжнародних відносин. Гуртка
ми по вивченню історії ВКЩб) 
і політшколами охоплено 880 
чоловік, попад 400 працівни
ків самостійно працюють над 
підвищенням свого ідейно-тео
ретичного рівня.

Більшовицька партія, това
риш Сталін вчать, що відокрем
лювати політику від господар
ства не можна, що міцність і 
тривалість господарських успі
хів повністю залежать від ус
піхів партійно-організаційної і 
партійно-політичної роботи, від 
успіхів політичного виховання 
кадрів. Головний інженер Олек
сандрійської брикетної фабри
ки тов. Лопата за складеним 
чітким планом систематично 
вивчає основи марксистсько- 
ленінської науки. Набуті по
літичні знання допомагають 
йому краще орієнтуватись в 
господарській діяльності. Він 
направляє роботу колективу 
фабрики так, що з місяця в 
місяць перевиконуються плани 
випуску брикету, є значна 
економія державних коштів.

Однак, деякі партійні орга
нізації ще не керуються тим, 
що головне в партійній освіті 
— високий ідейно-теоретичний 
рівень знань тих, хто навчає
ться. В політичному навчанні 
до кінця не вижито формалізм, 
начотництво, мають місце недо
ліки в організації самостійного 
вивчення марксизму-ленінізму.

Незадовільно працює гурток 
по вивченню «Короткого курсу 
історії ВКН(б)» в лікарні сели
ща Димигрово, яким керує 
т. Тесленко. Пропагандист не 
зумів викликати у слухачів ін-

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

Твори Й. В. Сталіна башкирською мовою
Державне видавництво Башкир- | перекладі на башкирську мову 

еької АРСР випустило ■ світ в четвертий том Творів Й, В. Сталіна.

I тересу до занять. Через погане 
відвідування заняття часто зри- 

| ваються.
Бажає кращого робота кон- 

' сультантів міськкому КП(б)У, 
і які ще недостатньо проводять 

з інтелігенцією співбесіди і дис
кусії з найважливіших питань 
теорії і історії більшовизму. 
Окремі консультанти, як тт. Не
покритих, Потьомкін і інші досі 
не спромоглися провести бесіди 
з комуністами, які самостійно 
вивчають основи марксистсько- 
ленінської науки. Через відсут
ність контролю з боку цих 
консультантів тт. Святець, Чер- 
нуха, Кодєв но мають особис
тих планів навчання і. по суті, 
не підвищують своїх знань.

Слабо підвищують свій ідей
ний рівень ряд вчителів, зок
рема, тт. Д »н, Лобода, Нюту- 
сенко з міської школи № 7, 
тт. Єгорова, Запорожець. Кова
ленко з шкіл району. Внаслі
док чого вони допускають 
серйозні помилки у навчанні і 
вихованні дітей.

Величезне значення в ідео
логічному вихованні інтеїіген- 
ції відіграє лекційна пропаган
да. Але міське товариство для 
поширення політичних і нау
кових знань ще не забезпечи
ло належного розмаху лекцій- 

I ної пропаганди. Зокрема, не
планомірно працює вчительсь
кий лекторій. Так, в школі 
№7 за весь час існування лек
торію прочитана лише одна 
лекція про міжнародне стано
вище.

Листопадовий Пленум ЦК 
КП(")У зажадав від усіх пар
тійних організацій найшвид
шого усунення помилок і хиб 
в ідеологічній та ідейно-вихов
ній роботі серед населення і 
особливо серед інтелігенції. 
Первинні парторганізації по
винні більше приділяти уваги 
марксистсько-ленінському оз
броєнню кадрів. Треба ширше 
розгортати читання лекцій, в 
яких повніше висвітлювати пе
ретворюючу роль ідей марксиз- 
му-ленінізму, переваги радянсь
кого ладу над капіталістичним, 
викривати реакційну суть бур
жуазної ідеології, показувати 
силу радянського патріотизму, 
ленінсько-сталінської дружби 
народів. Особливе значення 
треба приділити роз'ясненню 
історичної дружби українсько
го народу з великим російсь
ким народом.

При цій умові партійні орга
нізації міста і району зможуть 
успішно виконати рішен
ня більшовицької партії у 
справі комуністичного вихован
ня трудящих, у справі будів
ництва комунізму в нашій кра
їні.

І

До 100-річчя з дня смерті 
М. В. Гоголя

10 січня в Києві під головуван
ням дійсного члена Академії наук 
УРСР П. Г. Тичини відбулося за
сідання Республіканського коміте
ту по проведенню 100-річчя з дня 
смерті М. В. Гоголя. Комітет об
говорив заходи по увічненню 
пам'яті великого російського пись
менника і популяризації його твор
чості.

За зниження витрачання 
металу на кожному виробі
Молоді робітники і спеціалісти 

Московського автозаводу імені 
Й. В. Сталіна виступили з пропо
зицією почати змагання за комп
лексне зниження витрачання ме
талу на одиницю продукції, на 
кожний вироб. Це цінне починан
ня має величезне народно-госпо
дарське значення. ЦК ВЛКСМ 
схвалив почин автотаводців і ре
комендував комсомольським орга
нізаціям якнайбільше поширити 
його на кожному підприємстві.

Шляхові машини для 
великих будов

Сотні скреперів і бульдозерів 
відправив колектив Миколаївсько
го заводу „Дормашина" великим 
будовам комунізму на Волзі, До
ну, Дніпрі і Аму-Дар'ї. Зараз за
вод почав виготовлення потужної 
самохідної машини для укріплен
ня схилів судноплавних каналів. 
У цьому році, вперше в Радянсь
кому Союзі, на заводі буде поча
те серійне виробництво комплексу 
машин, здатних спорудити протя
гом доби близько 1 кілометра це
ментно-бетонного шляху завширш
ки 7 метрів.

Район нолгоспів-мільйонерів
Степновський район. Астрахан

ської області—район високороз- 
винутого тонкорунного вівчарства. 
Щороку ця галузь господарства 
приносить колгоспам мільйонні 
прибутки. В минулому році вони 
становили понад 20 мільйонів 
крб. В укрупнених сільськогос
подарських артілях „Побсда", „Ро
дина" і „Страна Советов" одер
жано прибуток від 2 до 6 мільйо
нів карбованців у кожній.

Високі прибутки дозволили сіль
госпартілям розгорнути велике 
капітальне будівництво, на яке в 
минулому році витрачено понад З 
мільйони карбованців. Усі сіль
госпартілі району стали мільйо
нерами.

Підготовка до ленінських днів на Україні
Трудящі Радянської України 

свято шанують пам'ять про 
великого вождя трудящих, твор
ця більшовицької партії і пер
шої в світі соціалістичної дер
жави Володимира Ілліча Леніна. 
На підприємствах і в колгос
пах, радгоспах і МТС, в уста
новах і учбових закладах ши
роко розгорнулася підготовка 
до ленінських днів. Проводять

ВІДКРИЛАСЯ П'ЯТА РАЙПАРТКОНФЕРЕНЦІЯ
Учора об 11 годині відкри

лась п'ята районна партійна 
конференція. Конференція під 
довготривалі оплески обрала 
почесну президію — Політбюро 
ЦК ВКЦ(б) і почесним головою 
конференції—товариша Сталіна.

Конференція затвердила та
кий порядок денний;

'7 В науково-дослідних установах 
Академії наук УРСР розробляєть
ся більше 125 тем, пов'язаних з 
великими будовами комунізму.

Іхтіологи інституту гідробіології 
Академії наук УРСР розробляють 
питання збільшення запасів про
мислової риби в Дніпрі після спо
рудження Каховської ГЕС. В ниж
ній течії Дніпра ними було ство
рено 5 спостережних пунктів, які 
зібрали великий матеріал по вив
ченню біології риб та їх запасів у 
Дніпрі.

На знімку: наукові працівники 
інституту гідробіології Академії 
наук УРСР (зліва наппаво) Г. Я. 
ЗАЙЦЕВА. С. В. ЗАЛЕВСЬКИЙ. 
К. С. БУГАЙ провадять біологіч
ний аналіз риб нижньої течії 
Дніпра.

Фото В. Сичова.
(Прескліше РАТАУ).

і

Саморозвантажна баржа
У Міністерстві річкового флоту 

затверджено технічний проект 
саморозвантажної баржі вантажо
підйомністю в 700 тонн, призначе
ної для перевезення сипучих ван
тажів. Основна перевага судна 
полягає в тому, що його можна 
розвантажити в будь-якому пунк
ті за 30-40 хвилин Це в 5—6 ра
зів швидше, ніж розвантажуються 
звичайні баржі.

Покрівельний лист з чавуну
Колектив Воронезького заводу 

санітарно-технічних виробів, за
стосувавши метод лауреата Ста
лінської премії інженера Ніко- 
лаєнка, освоїв виробництво покрі
вельного листа з рідкого чавуну. 
Випущено першу партію про
дукції.

ся лекції, доповіді та бесіди, 
присвячені життю і діяльності 
В. І. Леніна, всесвітньо-істо
ричним перемогам радянсько
го народу, здобутим під керів
ництвом великого Сталіна.

Більше 800 доповідачів м. 
Києва виступають з допові
дями на темп: «28 років без 
Леніна, під проводом Сталіна, 
по ленінському шляху», «Ве

1. Звіт про роботу райкому 
ІШ(б)У.

2. Про стан фінансової діяль
ності райкому КП(б)У.

3. Вибори райкому КП(б)У.
4. Вибори ревізійної комісії 

райкому КП(б)У.
З доповіддю по першому пи

танню виступив секретар рай

Будівельні матеріали 
з пісків Кара-Нуму

Траса майбутнього Головного 
Туркменського каналу, як відомо, 
пройде в містах пустині Кара-Ку- 
ми. Академія архітектури СРСР 
успішно розв язала проблему ви
користання каракумських пісків 
як будівельних матеріалів.

З дрібного барханського піску 
в сумішці з вапном вдалося ство
рити великі стінові блоки, обли
цьовувальні плити, панелі перек
рить, східці, водопровідні труби 
та інші матеріали, необхідні для 
будівництва житлових і громад
ських будинків. З каракумсь
ких пісків створюються також 
облицьовувальні плити.

Мийні машини 
для майстерень МТС

Кіровоградський завод „Черво
ний профінтерн" відправив машин
но-тракторним станціям партію 
машин, призначених для миття 
ремонтованих частин тракторних 
та автомобільних моторів. Ще — 
новий вид продукції, освоєний 
заводом торік. Мийна машина ос
нащена електромотором, насосом, 
топкою, ванкою для підігрівання 
води і лужного розчину. Мийна 
установка пропускав за зміну 3—4 
мотори, в той час як раніше на 
обробку одного мотора витрача
лось до 10—12 годин.

Сівба зернових культур 
у Таджикистані

Колгоспи ряду районів Сталіна- 
бадської і Кулябської областей 
приступили до сівби ярих колос
кових культур. Засіяні перші 1.200 
гектарів. Колгоспи Кулябської об
ласті сіють також льон.

В Ашхабадській, Марійській і 
Чарджоуській областях Туркменії 
іде сівба насіння ранньої капусти 
в парники.

Забезпечена старість
У селі Мильці, Старовижівсько- 

го району, Волинської області, на 
березі річки Тур'ї знаходиться бу
динок престарілих колгоспників. 
В ньому живуть на повному дер
жавному забезпеченні 200 чоло
вік. При будинку є клуб, бібліоте
ка, медпункт, читаються лекції і 
доповіді, демонструються кіно
фільми, організуються шахово- 
шашкові змагання. Найстарішим 
мешканцям будинку—Ганні Цен- 
жик пішов 101 рік, Пилипові Кра- 
сеці—110 рік.

(РАТАУ).

лика співдружність В. І. Леніна 
і ІІ. В. Сталіна», «В. І. Ленін 
—великий патріот нашої Бать
ківщини» і інші. В Палацах 
культури, клубах, бібліотеках, 
партійних кабінетах відкрили
ся виставки літератури і фото
ілюстрацій. Збільшилося число 
відвідувачів Київського філіалу 
Центрального музею В. І, 
Леніна. (РАТАУ).

кому ІШ(б)У т. Срібний В. Г.
Доповідь по другому питан

ню зробив голова ревізійної 
комісії райкому партії т. Кон- 
дратенко А, І. По обох допо
відях розгорнулися дебати, в 
яких взяло участь 24 чоловіка.

Сьогодні конференція про
довжує свою роботу,
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Всі виробничі резерви—в дію

Достроково виконаємо квартальний план
Великих трудових перемог І 

добилась наша країна в мину
лому році. Радянський народ 
зробив новий крок вперед по 
шляху до комунізму.

Значний вклад у зміцнення І 
економіки СРСР зробили ву
гільники—передовий загін ро
бітничого класу. Буде більше 
вугілля—значить заводи, фаб
рики, електростанції, транспорт 
успішніше справляться з свої
ми завданнями.

Чітка, безперебійна робота 
вугільних підприємств немож
лива без достатньої кількості 
електроенергії. Ось чому, всту
пивши в 1952 рік, колектив 
електростанції взяв на себе но
ві підвищені соціалістичні зо- 
бов язання.

Ми вирішили виконати план і 
виробітку електроенергії пер
шого кварталу до 25 березня, 
а річний—до Дня Сталінської 
Конституції — 5 грудня 1952 
року. Добитися ритмічності, 
зниження витрат електроенер- І 
гії на власні потреби. Знизити 
собівартість кіловат-години на

Продовжимо строк 
пробігу автомашин

З ініціативи шофера Якова 
Ів піенка в автотранспортній кон
торі Семенівського тресту роз
горнулося соціалістичне змаган
ня ва 100-тисачниЙ пробіг ав
томашин без капітального ре
монту.

Цей почип був гаряче під
хоплений. Десятки водіїв по- 
справжньому почали боротись 
за краще використання автомо
білів, господарський догляд за 
ними.

Яків Івапепко добився най
вищих показників. В минулому 
році він довів пробіг автомаши
ни 310—150 до 160 тисяч кі
лометрів без капітального ре
монту.

Зараз 20 водіїв змагаються 
за продовження строків міжре
монтного пробігу автомашин.

Визначних успіхів досяг шо
фер Петро Пилиценко. Його ма
шина до середнього ремонту

2 проценти і дати до кінця , 
року 500 тисяч карбованців ' 
надпланової економії.

Колектив зобов'язався щомі
сяця працювати одну добу на 
зекономленому паливі. Шля
хом здійснення раціоналізатор
ських пропозицій і реконст
рукції обладнання котлоагре
гатів добитися проектного па- 
розлімання з кожного котла. 
Скоротити простої обладнання 
на ремонті, проти встановлених 
норм, на 19 днів. Ремонтні ро
боти ировадити тільки відмінно.

У нас на станції є значні 
виробничі резерви, які ще пов
ністю не використані. Тому, щоб 
привести їх в дію, забезпечити 
безперебійну роботу всіх під
приємств міста, ми збільшимо 
продуктивність димососів і вен
тиляторів. З'єднаємо котлоагре
гати по газовому тракту. Це за

За дорученням колективу електростанції:
Л. НЮРЕНБЕРГ—директор електростанції, 

Л. БЕРЕЖНИЙ — секретар парторгаиізації, В. ЛА- 
РІОНЄНКО—голова місцевкому профспілки, П. КИР- 
ПИТА—секретар комітету ЛКСМУ.

повинна пройти 40—45 тисяч 
кілометрів, а пройшла 60 тисяч.

Водії Михайло Сулімов, Кос
тянтин Будпиков, Григорій Іва
нов, Михайло Анепкін та багато 
інших змагаються за 100-ти- 
сячний пробіг автомобілів без 
капітального ремонту.

Ці стахановці підвищують 
продуктивність праці, день у 
день виконуючи норми виробіт
ку на 120—130 процентів.

В минулому році завдяки 
впровадженню раціоналізатор
ських пропозицій державі збе
режено 7 тисяч карбованців. 
Зараз новатори виробництва 
вносять нові пропозиції, спря
мовані на краще використання 
автомашин, зменшення витрат 
пального і мастила.

В. Закохайло,
начальник транспортної 

контори Семенівського тресту.

Сталінська область. Знатний ме
ханізатор Донбасу машиніст ново
го вугільного комбайна для круто- 
падаючих пластів В. Є. Сугоияко 
(шахта імені Рум'янцева тресту 
„Калінінвугілля") е одним з ініціа
торів соціалістичного змагання за 
збільшення продуктивності праці.

На знімку: В. Є. Сугоияко.

безпечить розпалювання котлів 
без мазуту, дасть значну еко
номію цінного палива.

Якість нашої роботи зале
жить не лише від нас самих, 
але й від гірників. Останнім ча
сом Байдаківський вуглерозріз 
дає вугілля нижче встановлено
го стандарту. Це викликає до
даткові труднощі. Ми звер
таємось до вугільників з зак
ликом — зменшити зольність, і 
тоді ми зуміємо більше зберіга
ти мазуту.

Трудящі електростанції зак
ликають всі колективи вугіль
них підприємств Олександрії 
включитись у соціалістичпе 
змагання за дострокове вико
нання плану першого кварталу, 
добитись високих якісиих по
казників у роботі.

Дамо більше продукції рідній 
Батьківщині!

Партійне життя

Зробимо політичну агітацію 
бойовою, цілеспрямованою 

свої наслідки. Трудова дпсцип-Па звітно-виборних зборах 
парторгаиізації контори заліз
ничного транспорту тресту 
«Олександріявугілля», що від
булися наприкінці листопада 
минулого року, комуністи вик
рили ряд недоліків у прове
денні агітаційно-масової роботи 
серед трудящих.

Зокрема, у критичних зау
важеннях вказувалось на не
достатню роботу з агітаторами. 
Семінари і наради проводилися 
нерегулярно, а обмін досвідом 
агітаційної роботи не практи
кувався зовсім. Тому частина 
агітаторів проводила бесіди у 
відриві від практичних завдань 

і робітників.
Виправляючи педоліки, парт- 

організація переглянула склад, 
і розкріплений агітаторів і на

мітила заходи, що зосереджу
ють увагу агітколективу на 
вирішенні основних завдань— 
зробити політичну агітацію бо
йовою і цілеспрямованою,

Агітаторів ми розкріпили, 
зважаючи на умови роботи і 
здібності кожного з них, виз
начили групи людей, серед 
яких агітатори повинні прово
дити політичну роботу. Тепер 
на нашому підприємстві немає 

І бригади або цеху, де б не бу
ло чути голосу агітатора.

Взяти, наприклад, агітатора 
комуніста Івана Жира, який 
працює в депо нормувальни
ком. Проводячи бесіди про по
дії в Радянському Союзі і за 
рубежем, він уміло пов'язує 
їх з практичними завданнями 
колективу. Тов. Жир проявив 
себе як добрий організатор. 
Перевиконає хтось із робітни
ків денну норму—про це від
разу дізнається вся зміна. Ро
бітників, які не виконують 
норм виробітку, в депо немає. 
Але мали місце випадки пору
шення трудової дисципліни 
або випуску недоброякісної 
продукції. Це занепокоїло агі
татора. Він подбав про те, 
щоб в стінній газеті покри
тикували бракоробів, про них 
говорили в бесідах. Це дало 

ліна почала зміцнюватись, по
ліпшилась і якість продукції.

Бригада колійників деякий 
час хоч і не відставала, та не 
була вона й передовою. Не ла
дилось тут з трудовою дисцип
ліною. Партійна організація до
ручила члену ВЛКСМ Вірі Лу- 
папенко вести в бригаді агіта
ційно-масову роботу. Палким 
більшовицьким словом, особис
тим прикладом в роботі т. Лу- 
паненко мобілізує робітників 
на трудові успіхи. Тепер брига
да вийшла в передові.

Уміло поєднують політичну 
агітацію з конкретними вироб
ничими завданнями і агітатори 
Микола Додатко, Петро Орел, 
Марія Дерев'янко, Ониспм Лу- 
нєв та інші. Вони націлюють 
робітників на славні діла, ор
ганізовують дійове соціалістич
не змагання.

Правильне поєднання пар
тійно-політичної і господарсь
кої роботи дає бажані наслідки. 
В конторі залізничного тран
спорту немає жодного робітни
ка, який би не виконував ви
робничих завдань. Значно вро
сла їх продуктивність праці.

Проте досягнуте не дав нам 
права заспокоюватись. Не всі 
ще агітатори проводять бесіди 
і читки в доступній для робіт
ників формі. Тому невідклад
ним завданням ми ставимо пе
ред собою—налагодити прове
дення семінарів, нарад з агі
таторами не менше два-три ра
зи на місяць і частіше прак
тикувати обмін досвідом агіта
ційно-масової роботи. Це допо
може нам зробити політичну 
агітацію бойовою і цілеспрямо
ваною на вирішення практич
них завдань, поставлених пе
ред колективом транспортників 
у 1952 році.

І. Чорномор, 
секретар парторгаиізації.

ПЛАНИ І МОЖЛИВОСТІ
Шахта № 2 з року в рік 

підвищує вуглевидобуток. В 
1950 році вона перевищила 
проектну потужність на 45 про
центів. Вже тоді для нас стало 
ясно, що досягнуті темпи можна 
ще збільшити. Колектив поста
вив перед собою завдання зак
ріпити досягнуті показники, 
давати більше палива з меншою 
кількістю робітників.

Щоб здійснити це, треба бу
ло налагодити організацію ви
робництва, колійне господарс
тво, механізувати окремі вироб
ничі процеси. Ми закріпили всі 
механізми за постійними брига
дами слюсарів. Внаслідок під
вищилась відповідальність ре
монтників за стан транспорте
рів і внутрішахтпого транспор
ту. Різко зменшились простої.

Серйозну увагу приділили 
витанню впорядкування техніч
ного постачання, поліпшили 
використання кріпильного лісу.

Якщо раніше лісні відходи стано
вили щомісяця 160 кубометрів, 
то з введенням правильного 
розкрою їх не стало.

Все це дало добрі наслідки. 
Собівартість тонни вугілля ста
новила на 1 карбованець 40 
копійок нижче планової. Під
вищилась і продуктивність пра
ці. Планом передбачався виро
біток на одного робітника 21,3 
тонни вугілля, а досягли 26,2 
тонни.

Минулий рік приніс пан нові 
перемоги. З меншою кількістю 
людей ми не тільки достроково 
виконали, але й перевиконали 
державний план з усіх показ
ників. Виробіток на одного ро
бітника становив 29 тонн.

Ці показники свідчать про 
те, що шахта працює непога
но. Але країна вимагає більше 
палива. І ми, шахтарі, не маємо 
права туицювати на місці.

В серпні минулого року гір

ники дали в півтора раза біль
ше вугілля, ніж передбачено 
планом. Цей факт гідкрав нам 
очі. Ми побачили, що колекти
ву дають програму нижче на
ших можливостей. Партійна, 
профспілкова організації і гос
подарники добивались, щоб нам 
дали план, який відповідав би 
найвищим показни сам, досяг
нутим вашими гірниками. Так 
було в 1950 році, 1951 році, 
так само і тепер. Ми виховує
мо вугільників в дусі високої 
вимогливості до себе, прагнен
ня невпинно йти вперед.

Колектив іде вгору, з місяця 
в місяць добивається кращих 
показників, а ось паші сусіди 
—шахта № 3 і Олександрійсь
ка брикетна фабрика,—з яки
ми ми змагаємось відстають. 
І це тоді, коли потужність на
шої шахти менша, ніж цих 
підприємств.

Шахта № 3 на цей рік має 

план проектної потужності та
кий самий як і в 1950 і 1951 
роках.

Виникає питання, чому ко
лектив не вимагає підвищених 
планів, тобто таких, які б від
повідали вищим, вже досягну
тим показникам. Адже бували 
місяці, коли гірники викону
вали план на 140 процентів.

Може тут немає можливос
тей? Ні, вони є. Шахта № 3 кра
ще механізована і геологічні 
умови більш сприятливі для 
ефективного ведення гірничих 
робіт, ніж у нас. Однак мож
ливості не використовуються.

Які слід зробити висновки? 
По-перше, господарники шах
ти № 3 не дивляться вперед. 
Вони всіляко намагаються до
вести, що план дають підпри
ємству на підставі всіх вироб
ничих можливостей і тому не 
добиваються його підвищення. 
Воно й зрозуміло: так легше— 
працювати спокійно, без нап
руження. Тому тут не вишу

кують нові резерви для підне- 
; сення вуглевидобутку, поліп

шення якісних показників.
По-друге, треба давати такі 

плани, які виходять не з 
середньорічних, а з найбільш 
досягнутих місячних і кварта
льних показників. Такі плани 
не розхолоджуватимуть, а мо- 
білізовуватимуть гірників на 
піднесення видобутку вугілля.

Наш колектив, звичайно, да
леко неповністю використовує 
всі можливості, які в нас є. 
Тому він зараз бореться за те, 
щоб з перших днів нового ро
ку працювати високопродуктив
но, впроваджувати графік цик
лічності, ширше розгортати со
ціалістичне змагання, довести 
продуктивність праці кожного 
робітника до 38 тонн.

У нас, як і на кожному під
приємстві. є великі внутрішні 
резерви. їх треба привести в 
дію.

І. Печковський, 
начальник шахти №2.
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Рейд перевірки стану зимівлі громадської худоби в колгоспах

Навести порядок на тваринницьких фермах
Разом із землеробством, тва

ринництво колгоспу імені Лені
на, Протопопівської сільради, 
займає провідне місце в госпо
дарстві. Велика кількість корів, 
свиней, овець, птиці ири пра
вильному її утриманні може 
щороку давати колгоспу багато 
прибутків.

Проте доходи від цієї галузі 
господарства в колгоспі ще не
значні, набагато менші від за
планованих. Це пояснюється 
недооцінкою тваринництва прав
лінням колгоспу.

Минулого року через безгос
подарність допущено великі 
втрати тварин, які обчислюють
ся тисячами карбованців. З цих 
же причин одержано низьку 
продуктивність. Так, план на
дою молока на фуражну коро
ву недовиконаний на 1.000 літ
рів, від кожної свиноматки 
одержано лише 6,4 ділових по
росят при зобов'язанні 16, а 
річна продуктивність несушки 
становить 38 яєць з плану 75. 
Набагато недовиконані планові 
завдання і по решті галузей 
тваринництва.

За все це хлібороби не мог
ли простити керівникам артілі, 
І вени 8НЯЛИ голову колгоспу 
т. Бондаренка, який не ви
правдав їх довір'я.

І хоч новообрані керівники 
вживають заходи до поліпшен
ня утримання худоби, все ж 
корінних вмін поки що немає.

Па свинофермі досі не наве
дено належного порядку, свино
матки закріплені за свинарка
ми лише на папері. Свинарки

Високий урожай сам по со
бі не приходить. Його треба 
завойовувати. Цю істину гли
боко засвоїли колгоспники на
шої бригади. І тому вони ні
коли не чекають милості від 
природи, а на основі передової 
агробіологічної науки виборю
ють багаті врожаї.

Ось і в минулому році ми 
старанно обробили пари, своє
часно посіяли озимину, під
живили, тричі пропололи вруч
ну. На кожному із 100 гек
тарів вродило по ЗО центнерів 
озимої пшениці.

Але досягнуте для нас не 
межа. В нинішньому році ми 

Олена Ніколасва та Єфросипія 
Рожман розповідають, що вони 
неодноразово вимагали від прав
ління колгоспу закріпити за 
ними тварин в натурі, але досі 
цього не зроблено.

Зовсім знеосіблепо тут 33 
свипей. їх доглядають кол
госпники, виділені з ріль
ничої бригади за нарядом, та й 
то не щодня. 9 і 11 січня, на
приклад, ця група свиней була 
без догляду.

Немає порядку і па птахо
фермі. В одному приміщенні 
тут скупчено понад 3 000 штук 
курей, качок, гусей. їм невис
тачко жердин для ночівлі, гнізд 
тощо. Побоюючись залишитись 
наніч без місця, птиця не ви
ходить на прогулянку. Крім 
того, в приміщенні багато па
цюків, які поїдають чимало 
корму.

Чотири птахарки цілими дня
ми зайняті на очищенні кача
нів кукурудзи для годівлі пти
ці, тим часом догляд за нею 
відсутній. Як наслідок, тут і 
зараз є випадки падежу. Заві
дуюча птахофермою Ярина Боб
рова розповіла, що лише за ос
танні три місяці через такі умо
ви утримання з групи 1.410 
штук птиці загинуло іГайжс по
ловина.

Особливо незадовільний стан 
з годівлею худоби та перероб
люванням кормів. Дояр Микита 

Рейдова бригада газети „Більшовицька 
правда":

X. ЗЕЛЕНГУР—бригадир свиноферми, Г. ПА
ВУК—ветфельдшер колгоспу. В. СМОЛЯР — пра
цівник редакції.

СВОГО СЛОВА ДОТРИМАЄМО
вирішили боротись за високий 
урожай на більшій площі. Так, 
на кожному з 277 гектарів зо
бов'язались виростити по 25 
центнерів озимини, а на кож
ному з 35 гектарів по 35 цент
нерів кукурудзи.

Зараз ми діяльно готуємось 
до весни. На 35 гектарах під
живили озимі, провели сніго
затримання, вивезли на поля 
1.800 центнерів місцевих доб
рив. Колгоспні майстри пов
ністю відремонтували сільсько
господарський інвентар: сівал
ки, борони, культиватори, шлей
фи тощо.

В зимові дні велику увагу

Устепко влучно сказав, що мо
локо корів у яслах. На жаль, в 

' них, крім соломи й різки, нічо- 
і го не падходить. Навіть корови, 

які днями мають телитися, одер
жують такий раціон, як і всі. 
Ні концентратів, ні мінераль
ної підгодівлі тварини не одер
жують. Недивно, що надій мо
лока на фермі мізерний.

Минулого місяця біля ферм 
установлено кормозапарник, 
підготовлено траншею для само- 
запарювапня кормів, але їх чо
мусь не використовують.

До всього сказаного слід до
дати, що на фермах відсутня 
культура господарювання, ба- 

( гато доярок не мають халатів, 
' рушників, відер, відсутнє мило, 

занедбаний водопій. Не знахо
дять місця в колгоспі і передо
ві методи праці: двозмінна ро
бота доярок, чотирьохразове 
доїння тощо.

Тваринники колгоспу імені 
Леніна взяли на 1952 рік нові 
підвищені зобов'язання. Вони 
одностайно запевняють, що впо
раються з поставленими зав
даннями і вимагають він прав
ління колгоспу лише одного— 
створити їм умови для нормаль
ної праці.

Голові артілі т. Тищенку і сек
ретарю парторгаиізації т. Рож- 
ману слід серйозно вважити па 
вимоги тваринників.

ми приділяємо агротехнічному 
навчаннях На агротехнічних 
курсах навчається 12 наших 
кращих колгоспників. Особли
во наполегливо оволодівають 
знаннями Марія Соломка, По
ліна Шпшньова, Оксана Пти- 
ціна.

Колгоспники нашої бригади 
докладають всіх зусиль, щоб 
підвищити культуру землероб
ства, добитися багатих урожаїв 
на великих масивах. Ми пев
ні, що свого слова дотримаємо.

В. Юниченко, 
бригадир рільничої бригади 

колгоспу їм. 18 партконференції.

Викладач молодших класів Берегівської середньої школи, Оде
ської області, заслужена вчителька школи Української РСР Ганна 
Іванівна Белозер користується великою повагою і авторитетом серед 
педагогічного колективу, школярів та їх батьків, завойованими нею 
за 40 років роботи.

На знімку: Г. І. БЄЛОЗЕР проводить урок читання в першому 
класі. Поруч з нею—відмінниця, дочка коваля сільськогосподарської 
артілі імені Леніна Софія СЛИВКА.

Фото А. Подберезького. (Прескліше РАТАУ).

В школах почалось друге півріччя

Всім учням—міцні знання
По весні 1951 року Галина 

Іванівна Булаєнко закінчила 
Дніпропетровський університет. 
Учителькою почала працювати 
в Олександрійській середній 
школі №2 їм. Горького. Га
лина Іванівна викладає історію 
і Конституцію СРСР у сьомих, 
восьмих і дев'ятих класах.

Наслідки першого півріччя 
1951—52 навчального року 
принесли їй радість і задово
лення—всі 426 учнів встига
ють. Абсолютна більшість ді
тей навчається у Галини Іва
нівни на відмінно і добре.

Таких успіхів домоглась мо
лода вчителька пристрасним і 
любовним ставленням до вик
ладання свого предмету. Гали
на Іванівна Булаєнко папо- 
легливо працює над підвищен
ням свого ідейно-політичного 
рівня і ділової кваліфікації.

До кожного урока вона ре
тельно готується, вміло вико
ристовує новинки з журналів і 
ПОВ'ЯЗІ є історичні події з по
точними подіями в нашій краї
ні і за рубежем.

Уроки провадить на високо
му ідейному і науковому рівні, 
виховує у дітей високий ра
дянський патріотизм, любов 
до своєї рідної Батьківщини.

В час вивчення теми з іс
торії СРСР про вітчизняну вій
ну 1812 року Галина Іванівна 
детально розповіла дітям про 

безстрашну боротьбу російсько
го народу за свою незалеж
ність протп навали Наполеони. 
На уроках Конституції СРСР— 
розповідає про великі будови 
комунізму та успіхи радянсько
го народу в післявоєнний пе
ріод, про переваги соціалістич
ної системи господарства над 
гниючою капіталістичного сис
темою.

З повагою говорить Галина 
Іванівна про досвідчених вчи
телів школи Івана Михайлови
ча Житнього та Семена Дмит
ровича Бобелєва, які подають 
їй постійну допомогу з методи
ки і систематизації уроків.

На січневій нараді вчителів 
в час секційної роботи тов. 
Булаєнко також перейняла 
досвід кращих вчителів,
які обмінювались думками. Зок
рема, учителька Меланін Мат
віївна Стрельцова поділилась 
досвідом опитування учнів.

Школа вступила в друге пів
річчя. Галина Іванівна вже за
раз, поряд з вивченням нового 
матеріалу, провадить повторен
ня пройденого.

В плані навчально-виховної 
роботи учителька т. Булаєнко 
поставила головне завдання— 
піднести якість засвоєння впв- 
чаємого матеріалу, домогтися, 
щоб всі учні вчилися на від
мінно і добре.

Т. Апостол.

НатанРибак Змова в Стокгольмі
(Закінчення*)

*) Початок див. в газеті ,БП“ 
від 6. 9 і 11 січня 1952 р.

Головне, щоб абат Данило не 
базікав зайве. Це найбільш тур
бувало тепер канцлера. Якщо він 
виконає як належиться надані йо
му інструкції, то. тільки пошко
дить Яну Казіміру, але не Шве
ції. Була якась підсвідома пев
ність, що і на цей раз фортуна 
буде милостива до кавалера Олі- 
верберга. Та раптом неприємна 
думка вколола, наче голкою, в 
саме серце. А що, як Оліверберг 
знайде спільну мову з Хмельни
цьким? Як про все це досконало 
знати? Що ж, і до цього треба 
бути готовим. Першою ознакою 
такого взаемопорозуміння було б 
падіння Виговського. Проте пос
лам в сій справі доведеться доб
ре пильнувати обережності. На 
всякий випадок це застереження 
мусить бути зазначене в меморіа
лі. Оксеншерне кивнув головою.

Писарі затаїли дух. Канцлер дик
тував неквапно, старанно вимов- 

' ляючи кожне слово:
„...Якщо високим послам по

щастить домогтися умовити геть
мана Хмельницького укласти спіл
ку з його величністю королем 
Карлом X і порушити Переяслав
ський трактат, то при цьому щас
ливому успіху високі посли мо
жуть обіцяти на словах, що геть- 

I ман Хмельницький, ставши спіль
ником Швеції, дістане від короля 

: спадкову владу. Те саме при тає
мній розмові посли повинні по- 

: обіцяти генеральному писарю Ви- 
говському. Одночасно високі пос- 

’ ли мусять зажадати від гетьмана 
Хмельницького: 1. Він, не гаючи 
часу подає військову поміч ко
ролю Карлу корпусом козаків 
числом у тридцять тисяч. 2. Усі
ма своїми силами Хмельницький 
наступною весною вирушає проти 
Москви, або ж проти Речі Пос
политої, остаточно проти кого бу
де повеління короля. 3. Домогтися 

1 слід також згоди на те, що допо
міжне військо гетьмана ніякої 

платні від його величності коро*  
і ля не дістає, а утримує себе тро

феями, які здобуде у вікторіях. 
Якщо посли виявлять через Ви
говського, що ці пропозиції успі
ху не матимуть, слід обмежитись 

| проханням від імені короля, для 
І чого у послів буде відповідна гра- 
' мота, щоб гетьман Хмельницький

подав грошову позику його ве- 
I личності королю сумою в сто ти- 
і сяч риксталерів під вексель, з 

поверненням у Кракові. Показав
ши гетьману Хмельницькому до- 

; кументи, що татари мають на- 
і весні всією ордою розпочати на- 
1 ступ на Україну, пояснити йому, 

що ці гроші підуть на оплату 
орді, яку король прагне штовх
нути на Річ Посполиту, і тому 
вигода від такої позики гетьма-

< нові велика".
Перевівши подих, розгрібаючи 

коцюбою дрова в каміні, Оксен
шерне продовжував: „Наразі під 
час подорожі в Чигирин у рези
денцію гетьмана Хмельницького 

і виникне будь-яка небезпека, то 
посли мусять вчасно доищитн цей 

меморіал та всі інші грамоти, що 
будуть при їх особах".

...І не спав в ту січневу ніч Лав
рів Капуста. Добрі коні легко 
мчали широкі сани. Капуста сидів, 
закутавшись у хутро, тільки з-під 
високої шапки визирав на темне 
синє небо, в якому мигтіли зорі. 
Супутний вітер збивав поземку. 
Рипів сніг під копитами коней. За 
спиною в півголоса співала варта. 
Вели пісню про Хмеля, і була во
на якась особливо сердечна і в 
той же час», повна тривоги та муж
ності. Лаврін Капуста і собі пе
рейнявся цими почуттями і тихо 
підтягував:

Гей під Зборовим та й під 
Замостим,

Лежать у сирій землі козаць
кії кості...

За волю та віру козак кожен 
упав.

А щоби ти, гетьман Хмелю, 
цього не забував.

Згадавши своє, Капуста замовк. 
Нарешті звір у пастці. Покрутять
ся там у Стокгольмі пани шведи... 
Добру вість везе він у Суботів. 
Не чекає гетьман мабуть такого 
дарунку.,. Хоч як я» в'юиив абат 

Данило, а довелось заговорити. 
Було чого поспішати Лавріну Ка
пусті в Суботів, не дожидаючись 
світанку. Він глянув на високе 
небо, повів зором обіч. В жовта
вому сяйві місяця слався незай
мано сніг, у терпкому морозному 
повітрі вловив чомусь пахощі 
весни, наче зальотний з моря ві
тер приніс їх сюди на своїх стрім
ких крилах.

Козаки вже не співали. Пролу
нав короткий наказ:

—Варта, пильнуй!
Капуста пізнав дзвінкий голос 

Мартина Тернового. Шість верш
ників обігнали сани і помчали уч
вал попереду.

...Через два тижні по тому у 
посольському приказі на Кремлі 
князь Семен Васильович Прозо- 
ровський прочитав грамоту від 
гетьмана Хмельницького, глянув 
гостро поверх окулярів на думно
го дяка Алмаза Іванова, спокійно 
з усміхом мовив:

—Зело много хоче проковтнути 
король Каролус, як би не пода
вився...

За вікном густо падав сніг. На 
Фроловській вежі урочисто били 
куранти.
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Москва. В залах Державної Третяковської галереї на Всесоюз
ній художній виставці 1951 року широко представлені твори живо
пису, скульптури і графіки.

На знімку: в одному з залів виставки. Відвідувачі біля скульп
тури роботи Г. М. Тоідзе—Шота Руставелі.

Фото Е. Євзерихіна та В. Шаровського. Прескліше ТАРС.

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Читацька конференція

В бібліотеці електростанції 
завжди людно. Трудящі прихо
дять сюди, щоб взяти цікаву 
книжку, почитати газету або 
журнал.

Завідуюча бібліотекою Гали
на Дем'янівна Третяк організо
вує бесіди з читачами, прова
дить читацькі конференції. Не
давно в червоному кутку, де 
міститься бібліотека, відбувся 
літературний вечір, на якому 
присутні поділилися своїми 
враженнями про книгу лауре

Успішно здам екзамени
Завтра починаються екзаме

ни. Як студентка третього кур
су культосвітнього технікуму, 
я ретельно готувалася до них.

Мені, як і мільйонам інших 
юнаків та дівчат, надано ве
лике право—навчатись. І це 
право я використовую.

Екзаменаційна зимова сесія 
—важлива подія в житті сту
дентів. Обіцяю скласти екзаме

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ .БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ

„Безпорядки в молочному магазині"
Під таким заголовком в газеті 

«Більшовицька правда” за 4 січня 
ц. р. було надруковано листа, в 
якому вказувалось на непорядки 
в молочному магазині Олександ
рійського маслозаводу та обмеже

ЄГИПЕТ
(Довідка)

У Північно-східній частині Аф
рики, на стику африканського ма
терика з Азією, роїташована ста
родавня країна Єгипет. Площа 
Єгипту—1 млн. кв. км., в чотири 
рази більша, ніж площа Англії. 
Однак густо заселена і придатна 
для сільського господарства лише 
вузька смуга землі вздовж Ніла— 
величезної ріки, що тече з півдня 
на північ через увесь Єгипет. 
Решта території країни—пустиня.

Населення Єгипту—понад 19 
мільйонів чоловік. Більшість на
селення займається сільським гос
подарством. Величезна більшість 
селян (фелахів) або зовсім немає 
власної землі, або володіє мізер
ними ділянками, доходів від якої 
невистачає на існування. Тому 
єгипетські селяни змушені оброб
ляти землю поміщиків і англійсь
ких колонізаторів, які ось уже 
70 років господарюють в країні.

Єгипет здавна привертав нена
жерливі погляди імперіалістів. В 
цій країні сходяться шляхи, що 

ата Сталінської премії Олек
сандра Волошина «Земля Куз
не цька».

Цей твір сподобався чита
чам. Більшість з них взяли 
активну участь в обговоренні 
окремих розділів і висловили 
думку про вдало виведені обра- 

і зи героїв твору Рогова, Тоні, 
Бондарчука, Данілова та інших.

0. Юр'вв,
зав. відділом культосвітньої 

роботи виконкому міської Ради.

ни тільки на четвірки і п'я
тірки

Хочу набути професію культ
освітнього працівника, щоб 
потім виховувати наших людей 
в дусі полум'яного радянського 
патріотизму, безмежної відда
ності справі партії' Леніна— 
Сталіна.

Т. Вольвовська, 
студентка 3-го курсу 

культосвітнього технікуму.

ний асортимент продуктів.
Як повідомив редакцію дирек

тор маслозаводу т. Іванов, наве
дені факти, підтвердились. Вжива
ються заходи для збільшення асор
тименту молочних товарів.

зв'язують Європу з Індією, Авст
ралією, Близьким Сходом, Афри
кою. Суецький канал збудований 
у 1869 році на території Єгипту, 
значно скорочує морський шлях з 
Європи в Азію і на Дазекий Схід.

У 1882 році країну загарбали 
англійські імперіалісти. Вони при
брали до своїх рук Суецький ка
нал. по-звірячому експлуатують 
місцеве населення, вивозять з 
Єгипту бавовну і нафту і всіляко 
придушують національну єгипет
ську промисловість. Господарю
вання імперіалістів у Єгипті до
вело населення Єгипту до вели
ких злиднів.

У 1936 році Англія нав'язала 
Єгипту кабальний, нерівноправ
ний договір. За умовами цього 
договору Англія продовжує оку
пацію Єгипту своїми військами і 
зберігає контроль над єгипетсь
кою армією і поліцією. Договір 
підтверджував англо-єгипетську 
конвенцію 1899 року про спільне 
володіння (кондомініум) Суда

В країнах народної демократії
Шості роковини Народної Республіки Албанії
11 січня албанський народ 

відзначив 6 роковини проголо
шення Народпої Республіки.

Це історичне завоювання ал
банського народу, писала газе
та «Зері і Пооулліт», стало 
можливо завдяки перемозі Ра
дянської Армії над гітлерівсь
кою Німеччиною і успіхам на
ціонально-визвольної боротьби 

. албанського народу, керованого 
славною албанською иаргією 
праці.

Виконуючи функції диктату
ри пролетаріату, наша народно- 

I демократична держава забезае- 
чила плановий розвиток еконо
міки, розвиток народної куль
тури, зростання добробуту тру

Зниження ринкових цін в Угорщині
БУДАПЕШТ. Скасування карт- і можна купити кілограм сала за 

кової системи і запровадження І 48 форинтів, а раніше воно кош- 
вільної торгівлі в Угорщині вик- І тувачо 65 форинтів. Значно зни- 
ликало зниження ринкових цін І зились ринкові ціни на вершкове 
на продовольчі товари. Тепер і масло, птицю і інші продукти.

Розвиток сільського господарства Східного Китаю
ШАНХАЙ. Військово -адмініст

ративний комітет Східного Китаю 
розробив план розвитку сільсько
го господарства на 1952 рік План 
передбачає збільшення виробниц
тва зернових на 10 процентів про
ти минулого року, збільшення 
вбору бавовни, тютюну, конопель, 
шовковичних коконів, чаю, олій
них культур і т. д. Згідно в

Будівництво великої гідроелектростанції в Албанії
ТІРАНА. Опублікована поста

нова Ради Міністрів Народної 
Республіки Албанії і політбюро 
ЦК Албанської партії праці про 
будівництво на річці Мате вели
кої гідроелектростанції потуж
ністю 213 тисяч кіловат з річним 
виробництвом електроенергії до

Жінки—активні будівники нової Румунії
БУХАРЕСТ. Румунські жінки 

беруть активну участь у будів
ництві основ соціалізму в країні. 
Близько 12 тисяч колишніх бат
рачок, чорноробів стали майстра
ми, техніками, інженерами. Понад 
2 тисячі трудівниць оволоділи 
професіями гірників, екскаватор
ників, машиністів. Робітниці, се

Радянська література в Чехословаччині
ПРАГА. У будівництві основ 

соціалізму в своїй країні трудящі 
Чехословаччини широко викорис- 

| товують багатий досвід Радннсь- 
| кого Союзу. Велику допомогу по- 
і дають їм наукова радянська лі- 
і тература, книги з питань промис- 
' ловості і сільського господарства.

ном. Фактично ж Суданом воло
діють англійські імперіалісти, які 
перетворили цю країну в свою ко
лонію.

Після другої світової війни в 
Єгипет почав посилено проника
ти і американський імперіалізм. 
Столиця Єгипту перетворилася у 
вузол американських повітряних 
ліній на Ближньому Сході. Това
ри американських імперіалістів ус
пішно конкурують з англійськими. 
Особливий інтерес імперіалісти 
США проявляють до Суецького 
каналу.

Єгипетський народ ніколи не 
припиняв боротьби за національне 
визволення. Ця боротьба особли
во посилилась за останній час. 
Єгипетські патріоти вимагають 
вивести англійські війська з Єгип
ту. скасувати кабальний договір 
1936 року і об'єднати Судан з 
Єгиптом.

Переговори єгипетського уряду 
з Англією про задоволення цих 
законних вимог не дгли резуль
татів. Тоді єгипетський уряд вніс 
в парламент законопроект про 
денонсування (відміну > англо-єги- 
петського договору 1936 р. і про 
об'єднання Єгипту і Судану. Єги

дящих мас. За роки свого іс
нування республіка пройшла 
славний шлях перемог. Набага
то перевищено довоєнний рі
вень промислового і сільсько
господарського виробництва. 
Збудовано текстильний і цук
ровий комбінати, гідроелектро
станцію імені Леніна і ряд ін
ших важливих промислових 
об'єктів. Рік у рік підвищуєть
ся матеріальний і культурний 
рівень трудящих.

Албанський народ, як і всі 
демократичні народи, вчиться 
на досвіді Радянського Союзу 
будувати нове життя.

(ТАРС).

планом, поголів я худоби, в тому 
числі робочої худоби, мав бути 
збільшено на 570 тисяч голів, 
свиней—на 3 мільйони 370 тисяч, 
овець і кіз — на 440 тисяч голів. 
У 1952 році буде засаджено лісом 
2 мільйон® 150 тисяч му і зро
шено 27 мільйонів 195 тисяч му 
землі (му дорівнює 1/ів га).

(РАТАУ).

100 мільйонів кіловат-годин. Пос
танова вказує, що будівництво 
гідроелектростанції на річці Мате 
стало можливим завдяки величез
ній безкорисливій допомозі, яку 
подає Радянський Союз албансь
кому народові в справі побуду
вання основ соціалізму.

лянки, представниці інтелігенції 
обрані депутатами Великих на
ціональних збор в, 28 тисяч жінок 
—депїтатами місцевих народних 
Рад. Велика увага приділяється 
охороні материнства і дитинства. 
Тільки торік 155 тисяч багатодіт
них матерів одержали від держа
ви матеріальну допомогу.

І твори радянських письменників. 
І У Празі, Братиславі, Брно і інших 

містах відкриті магазини „Радян
ської книги”. У минулому році 
було продано книг радянських 
авторів у 20 разів більше, ніж 
у 1947 році.

(РАТАУ).

петський парламент одностайно 
ствердив цей законопроект.

Однак англійські імперіалісти 
намагаються будь-якою ціною збе
регти своє панування в Єгипті, і, 
головне, вдержати за собою Су
ецький канал. В район Суецько
го каналу перекидаються нові ан
глійські військові частини. Вони 
безчинствують, грабують і вбива
ють єгипетських патріотів.

Агресивні дії Англії змусили 
уряд Єгипту оголосити в країні 
надзвичайне становище. Єгипет
ський народ не бажає більше за
лишатися під імперіалістичним тя
гарем. Дії імперіалістів лише по
силюють його ненависть до за
гарбників і зміцнюють волю до 
боротьби за національну незалеж
ність своєї батьківщини.

Справедливу боротьбу єгипет
ського народу підгримують широ
кі маси країн Сходу. В Сірії, Лі
вані, Іраку проходять демонстра
ції трудящих на підтримку Єгипту.

Події в Єгипті свідчать про те, 
що колоніальна система імперіа
лізму все більш роїхитується під 
ударами зростаючого національно- 
визвольного руху народів.

В. Жаров.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
10 і 11 січня з'єднання корейсь

кої Народної армії в тісній взає
модії з частинами китайських на
родних добровольців вели з аме- 
рикано-англійськими інтервентами 
і лісннманівськими військами обо
ронні бої на старих рубежах. 'I

9 і 10 січня зенітні частини 
Народної армії і загони стрільців 
—мисливців за ворожими літака
ми збили 14 літаків противника.

(ТАРС).

До переговорів Трумена і 
Черчілля у Вашінгтоні 

ВАШ1НГГОН, 9. (ТАРС). Як відо
мо. англійський прем'єр - міністр 
Черчілль перебуває у Вашінгтоні, 
де провадить переговори з Тру- 
меном. Сьогодні з приводу цих 
переговорів Бііий дім опубліку
вав заяву Трумена і Черчілля.

Як видно з заяви, розглядові бу
ло піддане широке коло питань, 
однак заява, підбиваючи підсумок 
цьому розглядові, не йде в основ
ному далі констатації „кращого 
розуміння думок і цілей” сторін.

Американські газети і інформа
ційні агентства, коментуючи нара
ду Трумена і Черчілля, змушені 
визнати, що ці переговори по суті 
закінчились провалом, не давши 
бажаних для уряду США і для 
уряду Англії результатів ні в од
ному з найважливіших питань.

Трумен виступає за дальшу 
гонку озброєнь

Президент США Трумен звер
нувся з посланням конгресові 
„Про становище країни”.

У посланні значне місце зай
мають демагогічні міркування про 
мир і твердиться, що мир нібито 
є метою зовнішньої політики аме
риканського уряду. Проте зміст 
послання — і насамперед заклики 
Трумена до посилення гонки озб
роєнь — спростовують ці тверд
ження.

Як звичайно, Трумен намагаєть
ся виправдати здійснення величез
ної воєнної програми мнимою за
грозою „агресії” проти США. не 
наводячи ніяких доводів на під
твердження цього.

Базікаючи про мир, американсь
кий президент записує в число 
досягнень США американську аг
ресію в Кореї, сепаратний „мир
ний договір” з Японією, створен
ня агресивного „Тихоокеанського 
блоку”, озброєння країн Західної 
Європи і т. п. В посланні всіляко 
вихваляється гонка озброєнь у 
США.

Говорячи про завдання всереди
ні країни, Трумен знову підкрес
лив, що перше із завдань полягає 
в тому, іцоб „з усією енергією” 
здійснювати програму озброєння.

Страйковий рух у США
В зв'язку з посиленням експлуа

тації і погіршенням матеріально
го становища трудящих у США 
зростав число страйків.

У Лансфорді (штат Пенсільва
нія) на знак протесту проти не
законних звільнень припинили 
роботу 6 тисяч гірників.

У зв'язку 3 страйком припинені 
роботи на всіх вугільних шахтах 
долини Пантер Крік.

У місті Омаха (штат Небрас- 
ка) страйкувало більше тисячі 
робітників м'ясоконсервних під
приємств, які вимагають підви
щення заробітної плати.

Другий місяць триває страйк 
агентів великої страхової компа
нії. які також вимагають підви
щення заробітної плати.

Вибухи на шахтах Норвегії
Норвезькі газети повідомляють 

про два газових вибухи у нор
везьких шахтах на Шпіцбергені.

Вибухи сталися 7 січня—перший 
на шахті, що належить вугільній 
компанії „Стур норске Спітсбер- 
ген куллькомпані” в Лонгйїр і 
другий—у шахті вугільної компа
нії „Кінгс-Бей куллькомпані” в 
Ню-Олєсунні. Від вибухів загину
ло 15 робітників і кілька чоловік 
поранені. (ТАРС).

Редактор Д. РАВВЕ.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Знижувати собівар

тість, підвищувати якість будівниц
тва.

Напередодні ленінських днів (1 
стор.).

На У-й районній партконференції 
(2 стор.).

Розгортаймо змагання за достро
кове виконання виробничих планів 
(2 стор ).

Зважати на торішні помилки (З 
стор.).

І. Іванов. — Доможусь ще кращих

В НОМЕРІ:
' показників (3 стор.).

Будови комунізму—всенародна спра
ва (3 стор.).

O. Кищеико.—Пожвавлюємо піонер
ську роботу (3 стор.).

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
(4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).
А. Смирнов. — Міжнародний огляд 

(4 стор.).
P. Стрельников. — Потогінна систе

ма праці в США (4 стор.).

Знижувати собівартість, 
підвищувати якість будівництва
Небаченого розмаху набра

ло в нашій країні промислове, 
житлове і культурно-побутове 
будівництво. Споруджуються 
великі будови комунізму, виро
стають нові підприємства, міс
та, робітничі селища.

Все це—яскравий доказ ми
ролюбної політики СРСР, пов
сякденного піклування біль
шовицької партії і радянсько
го уряду про поліпшення доб
робуту нашого народу.

З кожним днем ростуть мас
штаби і розмах будівництва. 
Характерно, що тільки мину
лого року на житлове, соціаль
но-культурне і побутове бу
дівництво в Олександрії і ро
бітничих селищах витрачено 
35 мільйонів карбованців. Зда
но в експлуатацію 25 тисяч квад
ратних метрів житлової площі, 

місті і особливо в сели
щі виникли десятки нових 
житлових кварталів.

Ми будуємо для себе. 1 са
ме тому кожний будинок, кож
на кімната повинні бути оз
доблені зі смаком, з необхід
ними побутовими зручностями. 
Дде про це не завжди дбають. 

■Нині питання підвищення 
ЧІІГсті і зниження собівартості 
будівельних робіт набирає вик
лючно важливого значення. 
Однак, на будовах міста за це 
по-справжньому не борються. 
Не скрізь застосовують передо
ву технологію, уміло вико
ристовують механізми, прави
льно організують працю, еко
номно витрачають матеріали.

На Жовтневій вулиці біля 
тресту «Укрвуглемонтаж» спо
руджується будинок. Тут є і 
виконроб, і майстри, і брига
дири. Але господарського ока 
бракує. Майже щодня достав
ляються тисячі штук цегли. 
Давно можна було б органі
зувати контейнерне перевезен
ня матеріалів. Між тим, про це 
ніхто не дбає. В результаті 
значна кількість цегли псує
ться, не використовується 
для кладки. Така безгосподар
ність призводить до збіль
шення собівартості робіт. А 
хіба мало коштує тресту 
те, що будинок по Червоноар- 
мійській вулиці, який вже дав
но треба було здати в експлуа
тацію, досі не закінчений.

Зразковий порядок і органі
зованість—запорука успіху в 
будівництві. На жаль, на біль
шості будівельних майданчи-

Пам'яті В. І. Леніна
На підприємствах, установах, 

учбових закладах Олександрії 
розгорнулась підготовка до 28 
роковини з дня смерті В. 1. 
Леніна.

В бібліотеках, партійних ка
бінетах, червоних кутках влаш
товані виставки літератури і 
фотомонтажі, які відображають 

' ків немає продуманої організа
ції праці і вмілого використан
ня механізмів. В будівельному 
управлінні, очолюваному тов. 
Бояровським, є 25 кранів «Піо
нер» і багато інших механіз
мів. Однак, мулярі вимушені 
на собі носити каміння і роз
чин. Так було, наприклад, з 
бригадою тов. Гудима, яка 14 

І січня працювала вручну, тоді 
як можна було використати 
хоча б тачки. Звідси низька 
продуктивність праці, додат
кові накладні витрати. Подіб
них фактів багато. Чи можна 
дивуватись тому, що саме^ че
рез це Семенівський тресті ми
нулого року завдав державі 
збитків на сотні тисяч карбо
ванців?

Погано працює трест «Олек- 
сандріявуглерозріз». В чому ж 
справа? Та в тому, що тут па
нує косність, антимеханізатор- 
ські настрої. Наведемо такий 
приклад. В минулому році бу
дівельні управління тресту 
викопали штукатурних робіт 
загальною площею 97 тисяч 
квадратних метрів, з них меха
нізованим способом—лише 15 
процентів! 1 це в той час, ко
ли на дільницях є досить роз
чинонасосів, які можна і тре
ба було застосувати.

Боротьба за високу якість і 
зниження собівартості робіт по
винна бути в центрі уваги пар
тійних, профспілкових, комсо
мольських організацій і госпо
дарських органів.

Нині головне в соціалістич
ному змаганні—боротьба за нев
пинне піднесення продуктив
ності праці, за високі якісні 
показники, повне використан
ня механізмів, економне витра
чання матеріалів.

В кожному будівельному уп
равлінні є невичерпні резерви 
і можливості для піднесення 
темпів і якості робіт, для дост- 

| рокового виконання планів.
Повністю використати всі ре

зерви і можливості, рішуче лік
відувати недоліки, постійно під
вищувати рівень масово-вихов
ної роботи серед будівельників, 
ширше застосовувати індустрі
альний метод і передовий досвід 
новаторів виробництва — такі 
невідкладні завдання працівни
ків будівельних організацій.

По-бойовому ж розгорнемо 
соціалістичне змагання за зни
ження собівартості і відмінну 
якість будівництва!

життя і революційну діяльність 
Володимира Ілліча.

Пропагандисти, агітатори, 
члени місцевого відділення Все
союзного товариства для поши
рення політичних і наукових 
знань виступають з доповідя
ми, лекціями, присвяченими 
пам'яті великого генія людства.

Напередодні 
ленінських днів

У містах і селах Радянсько
го Союзу почалась підготовка 
до 28 роковин з дня смерті 

і В. І. Леніна.
У ленінські дні на підприєм

ствах, у школах і установах 
Казані з доповідями виступлять 

І багато наукових працівників 
Казанського державного уні- | 
верситоту Імені В. 1. Ульяпо- І 
ва (Леніна). Наукова бібліоте
ка готує велику виставку.

В ленінській кімнаті-аудито- 
рії, де в 1887 році, будучи 

І студентом юридичного факуль- 
| тету, слухав лекції Володимир 

Ульянов, встановлено постійне 
чергування.

У дні зимових канікул сту
денти університету зроблять 
традиційний лижний похід до 
села Кокушкіно(нині Леніно)— 
місця першого заслання Во
лодимира Ілліча.

На підприємствах, в устано
вах і учбових закладах столи
ці Казахстану проводяться лек
ції, доповіді, бесіди, присвяче
ні життю і революційній ді
яльності В. 1. Леніна. В ро
бітничих клубах, червоних кут
ках і постійнодіючих агітпунк
тах бесіди про Ілліча прово
дять близько 12 тисяч агіта
торів.

У Ленінському районі Баку 
1.500 агітаторів розповідають 
робітникам промислів і заводів 
про великого вождя і вчите
ля трудящих усього світу 
В. І. Леніна, про щасливе жит
тя, завойоване радянським па- 
родом під керівництвом партії 
Леніна—Сталіна.

У ліспромгоспах, на шахтах, 
у колгоспах і на нафтопромис
лах Комі АРСР організуються 
виставки книг і фотодокументів 
про життя і революційну діяль
ність В. І. Леніна. Республі
канський Будинок народної 
творчості проводить запис опо
відей, пісень та билин про 

і Леніна і Сталіна.
(ТАРС).

Склад Олександрійського районного комітету НП(б)У
Члени райкому 1(П(б)У

1. Асаф'ев В. А.
2. Божков І. М.
3. Бондаренко І. А.
4. Безкровний С. П.
5. Вдовиченко А. В.
6. Гаркуша М. П.
7. Дубовенко Л. 3.
8. Ємелін І. Л.
9. Жук М. П.
10. Журавльов О. О.
11. Зінченко О. Т.

13 січня відбувся організа
ційний пленум райкому КП(б)У.

Першим секретарем райкому 
КП(б)У обрано тов. Рибака 
М. Д., другим секретарем рай
кому КП(б)У обрано тов. 
Божкова І. М., секретарем 
райкому КП(б)У обрано

Цінна ініціатива токарів-стахановок Люблінського ливарно - ме
ханічного заводу імені Л. М. Кагановича Антоніни Жандарової і Оль
ги Агафонової. які розгорнули соціалістичне змагання за відмінне ви
конання кожної виробничої операції, знайшла широкий відгук не тіль
ки в промисловості, але і в сільському господарстві.

Вінницькі колгоспниці сестри Анастасія і Агріппіна Ілик одними 
з перших виступили з пропозицівю застосувати цей метод і в сільсь
кому господарстві, в боротьбі за збільшення продукції тваринництва 
тільки відмінної якості.

Агріппіна Ілик, працюючи дояркою в артілі їм. Молотова, взяла 
зобов'язання в 1952 ропі надоїти по 5000 літрів молока від кожної зак
ріпленої корови при 4,1 процента жирності.

Анастасія Ілик, працюючи свинаркою в цій артілі, зобов'язалась 
у 1952 році від кожної закріпленої свиноматки одержати по 25 поро
сят і добитися того, щоб до двох місяців кожне порося важило 18—20 
кілограмів.

На знімку: сестри Агріппіна і Анастасія ІЛИК.
Прескліше РАТАУ.

Цінне починання Якова Шульги
Бригадир тракторної брига

ди Лебединської МТС, Сумсь- 
; кої області, Герой Соціалістич

ної Праці, депутат Верховної 
Ради СРСР Яків Шульга брав 

і участь у нараді бригадирів пе
редових тракторних бригад кра
їни, яка відбулась недавно в 
Міністерстві сільського госпо
дарства СРСР у Москві.

Повернувшись з Москви, знат
ний механізатор розповів сво
їм товаришам по бригаді про 
те, які зобов'язання взяли у час
ники наради. Члени бригади, 

! очолюваної Яковом Шульгою, 
вирішили в тісній співдруж
ності з рільничими бригадами 
колгоспу імені Леніна вирос
тити в цьому році врожай усіх

12. Іванова С. І.
13. Кошелєв М. В.
14. Кошулько М. А.
15. Кравченко І. А.
16. Лисогорський Г. Й.
17. Лисенко 3. Л.
18. Навроцька С. Д.
19. Нікітін Є. П.
20. Очеретько 1. Д.
21. Попов І. О.
22. Рибак М. Д.
23. Сеймук В. О.

Організаційний пленум райкому КП(б)У
тов. Є м е л і н а І. Л.

Членами бюро райкому КИ(б)У 
обрані тт. Рибак М. Д., 
Божков І. М., Ємелін І. Л., 
Журавльов О. О., Сеймук 
В. О., Лисогорський Г. Й. 
та Кошелєв М. В.

Пленум затвердив завідую

зернових у середньому по 22 
центнери, а цукрових буряків 
—по 300 центнерів з гектара, 
виробити на 15-сильний трак
тор по 1.000 гектарів умовпої 
оранки, зекономити на ремон
ті тракторів 15 тисяч карбо
ванців і знизити собівартість 
обробітку одного гектара землі 
на 3 карбованці.

Знатний механізатор країни 
Яків Шульга звернувся до всіх 
механізаторів України з пал
ким закликом—активно вклю
читися в соціалістичне змаган
ня за нове піднесення сільсь
кого господарства і добитися 
того, щоб у цьому році не бу
ло відстаючих бригад та МТС.

(РАТАУ).

24. Сухина Г. М.
25. Солістий П. К.
26. Тютеико К. І.
27. Філоненко І. Я.

Члени ревізійної комісії 
райкому КП(б)У

1. Буйнов Г. К.
2. Головатенко Т. О.
3. Кучерявий П. П.
4. Ларченко М. І.
5. Лебедева Н. Д.

чих відділами райкому КП(б)У 
— партійних, профспілкових і 
комсомольських організацій — 
тов. Філоненка І. Я., сіль
ськогосподарським—тов, Лисо- 
горського Г. Й , пропаганди 
та агітації—тов. Вдовиченка 
А. В.
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На У-й районній партконференції
12—13 січня відбулася п'я

та районна партійна конферен
ція. Делегати конференції зас
лухали і обговорили звіт про 
роботу райкому КП(б)У за пе
ріод з 25 грудня 1950 року по 
12 січня 1952 року, звіт реві
зійної комісії про фінансову 
діяльність райкому КІІ(б)У.

Звітну доповідь про роботу 
райкому КП(б)У зробив секре
тар райкому тов. Срібний В. Г.

Доповідач, а також товариші, 
які взяли участь в обговоренні 
звітної доповіді, відзначили, що 
період від четвертої до п'ятої 
партійної конференції був пе
ріодом наполегливої роботи ра
йонної партійної організації. 
Більшовики району немало зро
били в справі зміцнення боє
здатності первинних партійних 
організацій і поліпшення ідео
логічного виховання трудящих, 
в справі дальшого організа
ційно-господарського зміцнення 
колгоспів і поліпшення добро
буту колгоспників, працівників 
МТС і радгоспів.

—Виконуючи історичні поста
нови ЦК ВКП(б), радянсько
го уряду, вказівки товариша 
Сталіна і, спираючись на їх 
повсякденну допомогу,—сказав 
т. Срібний,—хлібороби, тварин
ники і механізатори району в 
1951 році більш організовано 
провели всі сільськогосподарсь
кі роботи, достроково виконали 
план заготівель хліба та інших 
сільськогосподарських продук
тів.

Однак, досягнення госпо
дарського і культурного будів
ництва були б значно більши
ми, якби партійна організація 
району зуміла уникнути серйоз
них хиб і недоліків в органі
заційно-партійній і масово-полі
тичній роботі і, насамперед, в 
ідеологічному вихованні тру
дящих.

Товариші, які виступали в 
дебатах, вказували, що бюро 
райкому партії ухвалює багато 
рішень, але інколи вони зали
шаються на папері, не знахо
дять практичного застосування 
в житті партійних організацій. 
Секретар РК ЛКСМУ т. Коше- 
лєв, наприклад, гостро критику
вав бюро райкому за формалізм 
у керівництві роботою райкому 
комсомолу.

—Протягом п'яти місяців,— 
зазначив т. Кошелєв,—9 разів 
на засіданнях бюро райкому 
партії обговорювались питання 
про роботу комсомолу, але спра
ви від цього мало поліпшились. 
Питання обговорювались повер
хово, без глибокого аналізу 
причин, що викликали ті або 
інші недоліки, ніхто з праців
ників райкому партії не пере
віряв, як виконуються наміче
ні заходи.

Делегат т. Кондратенко у 
своєму виступі відзначив, що 
протягом року жодного разу не 
обговорювалось питання про 
виконання рішення четвертої 
районної партконференції. За
лишається і зараз не виріше
ним питання про створення 
первинних партійних організа
цій в колгоспах імені Щорса, 
«Перше травня», імені Молото
ва, «Шлях до соціалізму», іме
ні Карла Маркса, імені Воло
димира Ульянова та імені Бу- 
дьонного.

Бюро райкому партії мало 
приділяло уваги питанням ор
ганізаційного зміцнення кол
госпних і територіальних пар
тійних організацій. Про це свід
чить той факт, що безпосе
редньо в колгоспах працює ли
ше четверта частина комуніс
тів районної партійної органі
зації.

Незадовільно поставлена 
перевірка виконання у викон
комі районної Ради депутатів 
трудящих, де часто прийняті 
рішення не доводяться до ви
конавців і працівників, які по
винні здійснювати контроль ви
конання.

Секретар парторганізації кол
госпу «Комунар» т. Хоцький, 
говорячи про недостатній конт
роль райкому КН(б)У за вико
нанням своїх рішень і рішень 
вищестоящих партійних і ра
дянських органів, піддав гост
рій критиці секретарів райко
му, членів бюро за те, що, ухва
люючи багато рішень про по
долання відставання окремих 
колгоспів, члени райкому і чле
ни бюро в більшості бували в 
передових колгоспах.

Партійні організації району 
останнім часом дещо поліпши
ли ідеологічну роботу по ви
хованню трудящих в дусі не
порушної ленінсько-сталінсь
кої дружби народів і живот
ворного радянського патріотиз
му. Тепер краще, ніж в мину
лому році, налагоджено роботу 
гуртків і політшкіл мережі 
партійної і комсомольської ос
віти, підвищився також ідей
ний зміст виступів художньої 
самодіяльності.

Проте, пе в усіх партійних 
організаціях в центрі уваги 
стояло питання ідеологічної ро
боти. Райком партії, секретарі 
первинних організацій не зав
жди були послідовними у здій
сненні контролю ідейно-вихов
ної роботи, недостатньо дбали 
про політичне виховання кад
рів і, особливо, інтелігенції.

Первипні партійні організа
ції на місцях, як відзначив 
завідуючий райВНО т. Тютен- 
ко, мало цікавились роботою 
шкіл, не контролювали, як вчи
телі підвищують свій ідейно- 
теоретичний і загальноосвіт
ній рівень.

На зборах комуністів Косів- 
ської територіальної парторга
нізації, наприклад, недавно об
говорювалось питання про ро
боту школи. Про формальне об
говорення питання свідчить 
той факт, що особливих змін 
після цього в школі не сталося.

В системі партійної освіти 
важливе місце займає політич
на самоосвіта кадрів. В цьому 
році значно збільшилася кіль
кість товаришів, які самостій
но вивчають марксистсько-ле
нінську теорію. Проте, окремі 
секретарі парторганізацій ще 
недостатньо контролюють хід 
самостійного навчання, внас
лідок окремі працівники по су
ті нічого не вивчають.

Тт. Іваненко (уповмінзаг), 
Фугель (заготконтора райспо- 
живспілки), Байда (Олександ
рійська МТС) та інші вважа
ються самостійно вивчаючими 
історію ВКІ1(б), але, користую
чись безконтрольністю з боку 
відділу пропаганди і агітації 

РК КІІ(б)У і секретарів парт
організацій, вони припинили 
роботу над підвищенням свого 
ідейно-теоретичного рівня.

Багато є недоліків і в робо
ті гуртків та політшкіл. Основ
ний недолік—недостатній ідей
ний рівень політичного нав
чання.

Лекційна пропогапда полі
тичних і наукових знань в ра
йоні поставлена незадовільно. 
Районне відділення товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань (голова прав
ління т. Строгий) ще й досі 
перебуває в стадії організації, 
тому там немає сталого складу 
лекторів, лекції і доповіді чи
таються дуже рідко.

Секретарі, члени райкому, 
буваючи в селах, рідко висту
пали з лекціями і доповідями. 
Про це говорив у своєму вис
тупі секретар парторганізації 
радгоспу «Комінтерн» т. Куче
рявий.

Масово-політична робота се
ред колгоспників в окремих ар
тілях ведеться компанійськи, у 
відриві від завдань організацій
ного зміцнення колгоспів. Від
діл пропаганди та агітації РК 
КП(б)У ще слабо керує робо
тою агітколективів, недостатньо 
узагальнює і поширює передо
вий досвід агітаційно - масової 
роботи. Як вказували делегати, 
до відділу надходило багато сиг
налів шро низький рівень масо
во-політичної роботи в партор
ганізації колгоспу імені Рози 
Люксембург (секретар т. Кри- 
воручко). Але ці сигнали за
лишилися без реагування.

Делегати тт. Безкровний та 
Андреєв розповіли про низький 
рівень організаційно-партійної 
і ідейно-виховної роботи в 
парторганізації станції Корис- 
тівка.

В парторганізації автороти 
«Союззаготтранс» (секретар тов. 
Вакуленко) вкрай незадовільно 
поставлена робота по вихован
ню кадрів. Заняття гуртків 
часто зриваються, непоодинокі 
випадки порушення трудової 
дисципліни.

Низький рівень організацій
но-партійної та масово-політич
ної роботи в цих та інших 
партійних організаціях свід
чить про те, що відділи райко
му партії: партійних, проф
спілкових і комсомольських ор
ганізацій (завідуючий т. Філо- 
ненко) та пропаганди і агіта
ції (завідуючий т. Вдовиченко) 
ще по-справжньому не пере
будували своєї роботи.

По звітних доповідях райко
му КП(б)У та ревізійної комі
сії виступило 27 чоловік.

В роботі конференції взяв 
участь секретар обкому КП(б)У 
т. Москальов В. М.

Конференція прийняла ре- , 
золюцію по доповіді секретаря 
райкому та затвердила звіт ре
візійної комісії, обрала склад 
райкому КП(б)У та ревізійну 
комісію.

З виключним піднесенням 
делегати конференції прийняли 
текст вітального листа велико
му вождю партії та радянсько
го народу, прапороносцю миру 
в усьому світі товаришу Сталіну.

Після закриття конференції 
делегати виконали партійний 
Гімн «Інтернаціонал».

РОЗГОРТАЙМО змагання за дострокове 
ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПЛАНІВ
За зниження собівартості 

кожного виду будівельних робіт
Бригадири-мулярі 5 управ

ління тресту «Мосжитлобуд» 
Михайло Шишиморов і Олек
сандр Зав'ялов, перейнявши 
почин Марії Левченко і Григо
рія Муханова, виступили за
чинателями змагання за зни
ження вартості кожного виду 
будівельних робіт.

У співдружності з інжене
ром економістом М. І. Балпхі- 
ним, новатори розробили чітку 
систему планування, обліку 
вартості робіт. На основі її був 
складений план боротьби за 
зниження собівартості кладки 
стін з цегли.

В результаті на кожному ку
бометрі кладки мулярі зберегли 
десять цеглин і 0,02 кубомет
ра розчину, тобто в переводі 
па гроші зекономили 6,28 кар
бованця. *

Почин Михайла ІПишиморо-

Виявляють резерви
«Всі резерви виробництва 

для дострокового виконання 
плану 1952 року»—під таким 
закликом шириться соціаліс
тичне змагання на цегельному 
заводі №1.

Підхопивши ініціативу ко
лективу електростанції, ми зо
бов'язались план першого квар
талу завершити до 25 березня, 
а річний—до 7 листопада.

Щоб підвищити темпи, вирі
шено поліпшити роботу су
шильного господарства. Розроб
люється такий склад шихти, 
який дасть можливість приско
рити сушіння і обпалення цег
ли. Удосконалюється режим 
сушіння цегли, застосовується 
паропідігрів формованої маси.

ЗА ГРАФІКОМ
Працювати чітко, ритмічно, 

суворо за графіком—таке зав
дання поставили перед собою 
залізничники тресту «Олександ- 
ріявугілля», вступаючи в 1952 
рік.

Перші два тижні роботи по
казали, що транспортники вір
ні своєму слову.

Всі дільниці перевиконують 
виробничі плани, день у день 
добиваються кращих показни

Дніпропетровська область, Шахта „Більшовик11 першою в тресті 
„Ленінруда" (Криворізький рудний басейн) завершила виконання річ
ного плану видобутку руди 1951 року.

На знімку (зліва направо): прохідники шахти комсомольці Пет
ро СИДОРЕНКО. Петро ПЛАТОНОВ та Іван БОЙКО підписують до
говір про соціалістичне змагання на 1952 рік.

Фото С, Вільтмаиа (Прескліше РАТАУ).

ва і Олександра Зав'ялова тре
ба широко підхопити і розпов
сюдити. Це має велике значен
ня для кожного будівельного 
управління.

В 1952 році по тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз» буде вико
нано понад 14 тисяч кубомет
рів кладки. Це значить, що 
застосування методу московсь
ких стахановців, дасть можли
вість зекономити багато тисяч 
карбованців, набагато знизити 
собівартість будівництва.

Розгорнемо ж змагання за 
зниження собівартості робіт, 
охопимо ним всіх робітників і 
інженерно-технічних працівни
ків будівельних управлінь міс
та.

С. Заєць, 
інженер тресту 

„Олександріявуглерозріз".

Все це набагато збільшить ви
пуск високоякісної цегли. ‘

Свої зобов'язання колектив 
підкріплює ділом. За 14 днів 
січня завод дав стільки про^^ 
дукції, скільки за цей же мф 
сяць минулого року.

Добре працює зміна Якова 
Мельника. За перші два тиж
ні вона понад план видала 15 
тисяч штук цегли.

В цеху обпалення високої 
продуктивності праці побились^, 
вантажники Петро Булов 
Іван Шустов. Ці стахановц. 
щодня виробляють по півтори 
норми.

В. Сахацькнй,
директор цегельного заводу №1

ків. В депо верстатники вико
нують норми виробітку на 150 
—180 процентів.

Колектив приводить в дію 
невикористані резерви. В депо 
освоюються нові верстати, які 
дадуть можливість застосувати 
швидкісні методи, втілюються 
раціоналізаторські пропозиції, 
шириться боротьба за економію 
палива і мастила.
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Рейд перевірки стану підготовки до весняної сівби 
та зимівлі громадської худоби в колгоспах

Зважати на торішні помилки
Підсумки минулого сільсько

господарського року красно
мовно свідчать про те, що на
шому землеробству створено 
всі умови для дальшого неу
хильного піднесення врожай
ності колгоспних ланів і роз
витку громадського тваринниц
тва.

Проте керівники артілі «Ко
мунар» не використовують сво
їх можливостей. Тут зневажа
ють потужну сільськогоспо
дарську техніку, порушують 
вимоги агрономічної науки, не
задовільно організовують пра
цю в рільничих бригадах. Са
ме з цих причин торік кол
госп зібрав низькі врожаї і, 
як наслідок, хлібороби одер
жали низьку оплату трудодня.

Слід було з торішніх поми
лок зробити необхідні виснов
ки. Але цього не сталося. На
віть такий важливий документ, 
як постанова листопадового 
пленуму ЦК КП(б)У, в якій 
накреслені шляхи до нових 
перемог сільського господар
ства, досі не обговорено на за
гальних зборах колгоспників. 
Голова артілі т. Ващук і сек
ретар парторганізації т. Хоць- 
кий вважають, що займатись 
мобілізацією хліборобів і тва- 
шшриків на виконання важ- 
V х господарських завдань— 
не їх справа.

Тому недивно, що в зимо
вий час майже половина пра
цездатних колгоспників пе бе
ре участі в сільськогосподарсь
ких роботах. Тим часом, зволі
кається виконання агротехніч- 
з^їзаходів. Так, щити і кулі 

снігозатримання розстав
Рейдова бригада газети „Більшовицька 

правда":
І. ГОЙ, М. ВАРЧЕНКО —колгоспники артілі .Кому
нар", Г. ДАВНИЧЕНКО — колгоспник артілі імені 
Сталіна.

Ліквідувати недоліки в підготовці до весни
Друга рільнича бригада ар

тілі «Шлях дб комунізму» (бри
гадир т. Кривошея) розташова
на за 2—3 кілометри від цент
ральної садиби колгоспу. 1 хоч 
віддаль невелика, але голова 
правління т. 1’ордецький і сек
ретар парторганізації т. Тере-

Пожвавлюємо піонерську роботу
За час, що минув після VII пле

нуму ЦК ВЛКСМ, в піонерській 
організації нашої школи сталося 
багато змін. 16 піонервожатих заго
нів із числа кращих комсомоль
ців, виконуючи рішення пленуму, 
спрямували свою діяльність на 
поповнення піонерських рядів, 
підвищення успішності учнів, на 
прищеплення їм трудових нави
ків, на розвиток дитячої само
діяльності, на виховання школя
рів у дусі безмежної відданості 
справі партії Леніна—Сталіна.

Вожаті, учениці старших класів 
Світлана Чудаєва, Клавдія Гіар- 
фьонова, Рая Підгорна, Галина 
Бережна та інші чимало попрацю
вали над тим, щоб роботу своїх 
загонів зробити цікавою, змістов
ною. Вони провели серед учнів 
ряд бесід на теми: „Яким повинен 
бути піонер", „Червоний галстук", 
„Вони були піонерами". Ці бесіди 
захопили багатьох школярів, які 
потім вступили в піонери. Лише 
в першому півріччі на зборі дру
жини було прийнято в піонери 48 
учнів других і третіх класів.

Одночасно велась підготовка до 
прийому кращих піонерів в ком
сомол. Комсомолка Ніна Добро- 
вольська організувала гурток по 

лено лише на 50 гектарах ози
мини з 480 гектарів, не виво
зяться в поле місцеві добрива, 
хоч подвір’я тваринницьких 
ферм завалені ними.

— Вже давно можна було б 
закінчити ремонт сільськогос
подарського інвентаря,—гово
рить коваль т. Спдорчук,—але 
через відсутність молотобійця 
я не зміг виоратись з постав
леними завданнями. Борони 
сяк-так відремонтував, а от 8 
сівалок стоять не підготовле
ними до роботи.

Подібний стан і на тварин
ницьких фермах. Доярки Кате
рина Козенко та Оксана Сидор- 
чук справедливо дорікають прав
лінню за те, що воно досі пе 
допомогло їм розробити соціа
лістичні зобов’язання на 1952 
рік.

—Ми досі не знаємо, за які 
показники боремося цього ро
ку,—заявляють вони. 'Гайвід
повідних умов для роботи тва
ринників не складено. Пере
роблювання і запарювання кор
мів не організовано, відповід
ного запасу не створено. Все, 
що підвозиться до ферми, в той 
же день згодовується.

Колгоспники артілі «Кому
нар» мають всі можливості ус
пішно розв’язати головне зав
дання—значно підвищити вро
жайність сільськогосподарських 
культур, збільшити поголів’я 
худоби та підвищити її продук
тивність. Треба лише, щоб 
правління колгоспу вміло спря
мувало хліборобів на вирішен
ня цих важливих завдань, 
більш оперативно керувало кол
госпним виробництвом.

хов дуже рідко бувають в брига
ді, не цікавляться підготовкою 
до весни.

Тим часом,'підготовка до вес
ни в бригаді проходить неза
довільно. Досить сказати, що з 
13 плугів, 7 культиваторів, 
60 борін, 7 сівалок та великої

вивченню Статуту ВЛКСМ, на за
няттях якого розповіла учням про 
чотирижди орденоносний комсо
мол, про відважних героїв Красно- 
дону, про те, як бореться молодь 
за міцний і тривалий мир. В уяві 
юних ленінців постали в усій своїй 
душевній красі герої комсомоль
ці Олег Кошовий. Олександр Мат- 
росов, Зоя Космодем'янська, Ляля 
Убийвовк та інші. Учні заявили 
про своє прагнення стати такими 
ж патріотами, так любити свою 
Вітчизну, як любили її герої ком
сомольці. В першому півріччі нав
чального року дружина передала 
до рядів комсомолу 26 піонерів.

Велику виховну роль відіграють 
збори загонів. До таких зборів го
туються всі—піонери, вожаті, клас
ні керівники. На них запрошують
ся директор школи, завідуючий 
навчальною частиною, секретарі 
партійної і комсомольської орга
нізацій, вчителі. Вони вказували 
на недоліки в проведенні збору, 
давали поради. Це давало велику 
користь.

В третіх класах ми провели збо
ри загонів на теми: „Піонерський 
галстук і піонерський салют", 
„Піонер — всім дітям приклад", 
„Спасибі товаришу Сталіну за на

Доможусь 
ще кращих 
показників

Вівчарство — одна з пайпрп- 
бутковіших галузів тваринницт
ва. Вона дає смачне м’ясо, жи
ри, вовну, каракуль. Тому я 
докладаю все своє вміння і 
практичні знання для зростан
ня поголів'я і підвищення про
дуктивності овець.

Розпочав я відновлювати 
вівцеферму в 1946 році. Тоді в 
колгоспі було лише 10 овець і 
один баран. Тепер в нас є 
близько 250 голів овець, в то
му числі 200 вівцематок і ре
монтних ярок.

Змагаючись за дальший роз
виток вівчарства, торік я пере
виконав свої планові завдання 
—на кожні 100 вівцематок і 
ярок виростив по 150 ягнят 
при плані 130 і настриг від 
кожної вівці по 3,72 кілограма 
вовни проти завдання 3,5 кі
лограма.

Цих успіхів я домігся зав
дяки впровадженню ущільне
них окотів та індивідуального 
відбору ягнят від багатоплід
них вівцематок, що забезпечує 
великий вихід двійнят.

За, перевиконання планових 
завдань минулого року мені ви
дано в рахунок додаткової оп
лати 25 ягнят і 17 кілограмів 
вовни.

Я знаю, що це далеко не ме
жа. Застосовуючи передову біо
логічну науку і багаторічний 
досвід кращих вівчарів нашої 
країни, можна домогтись ще 
кращих успіхів. Тому на 1952 
рік я взяв підвищені зобов’я
зання—виростити на кожні 100 
вівцематок 195 ягнят і наст
ригти від кожної вівці по 4 кі
лограми вовни.

І. Іванов, 
вівчар колгоспу 

„Шлях до соціалізму”.

кількості іншого інвентаря ще 
нічого не відремонтовано. Та й, 
взагалі, невідомо чи буде тут 
провадиться ремонт, бо коваля 
в бригаді немає.

Правлінню колгоспу треба 
поцікавитись станом справ у 
другій бригаді, і. Горошенко.

ше щасливе дитинство", в шосто
му класі — „Герої моєї любимої 
казки", в сьомих класах — „Бо
ротьба за мир". „Великі будови 
комунізму" та інші.

Особливо цікаво був проведе
ний збір в загоні імені Ульяии 
Громової для учнів сьомого кла
су на тему „Сталін—творець най- 
демокрагичнішої в світі Консти
туції". Цю тему учні визначили 
самі і всі почали старанно готу
ватися до збору. Матеріали погод
жувались з класним керівником 
Адель Вікторівною Кременецькою.

Голова ради загону Льоля Па- 
нюк організувала хоровий гурток, 
в якому взяли участь всі піонери. 
Розучували популярні пісні про 
найкращого друга дітей товариша 
Сталіна. Було також розучено 
кілька народних танців.

Піонери поставили перед собою 
завдання—до дня проведення збо
ру загону добитись повної успіш
ності.

Довгожданний день, 16 грудня, 
настав. Чепурно одягнуті учні, ви
шикувалися на лінійку. Здано ра
порти. Розпочався збір. Піонерка 
Рая Шурудук прочитала доповідь 
про Сталінську Конституцію. По
тім декламували вірші: „Слава

Будови комунізму
всенародна справа

У ШТАБІ ВЕЛИКОЇ БУДОВИ
ЗАПОРІЖЖЯ. У Головному 

управлінні будівництва Півдеп- 
по-Українського і Північно- 
Кримського каналів (Укрвод- 
буд) відбулась нарада началь
ників і головних інженерів бу
дівельно монтажних управлінь.

З доповіддю «Про попередні 
підсумки 1951 року ізавданвя 
будівників у 1952 році» вис
тупив головний інженер Укр- 
водбуду т. Сімаков.

Доповідач відзначив, що ко
лектив будови з честю спра
вився з державним завданням 
1951 року. Значно більший об
сяг робіт треба буде виконати 
в 1952 році. На окремих діль
ницях почнеться спорудження 
Сімферопольського водоймища і 
зрошувальних систем на Ка-
НА БУДІВНИЦТВІ ВОЛГО-ДОНСЬКОГО КАНАЛУ

На будівництві Волго-Донсь- 
кого судноплавного капалуши
роким фронтом ідуть монтажні 
роботи.

По гідротехнічному устатку
ванню і металоконструкціях 
виконано такий обсяг робіт, 
який забезпечує своєчасне за
кінчення всього монтажу. На 
відкатпих воротах в централь
ній частині траси каналу і во

Сталінська область. Слов'янський завод будівельних машин ви
готовляє потужні бетономішалки для будов комунізму. Монтажна 
бригада імені Куйбншевської ГЕС — одна з передових на заводі. Пра
цюючи на складанні бетономішалок ємкістю в 2400 літрів, вона систе
матично виконує завдання на 150—170 процентів.

На знімку: слюсарі - складальники Віктор МУХІН (праворуч) та 
Іван РАКОВ за складанням бетономішалки. (Прескліше РАТАУ).

великому Сталіну", „Великий Ста
лінський Закон", „Ми стоїмо за 

І мир". Залунали чудові пісні про 
Сталіна, про Батьківщину, про 
Москву. Збір пройшов на високо
му ідейному рівні, цікаво. Тут 
стало відомо, що всі піонери за
гону добились хороших і відмін
них оцінок.

Після цього піонери визначили 
тему наступного збору „Люби, 
цінуй і знай велику російську 
мову".

Всі 506 піонерів дружини імені 
Зої Космодем'янської є читачами 
шкільної бібліотеки. З великим 
інтересом були прочитані і ко
лективно обговорені книги: „Тає
мниця Соколиного бору" Збана- 
цького, „Четверта висота" Ільї- 
ної, „В повітряних боях" Коже- 
дуба та інші.

З метою залучення учнів до 
позакласної роботи ще на початку 
навчального року в школі були 
організовані і зараз регулярно 
працюють предметні гуртки. Ке
рівники літературних гуртків став
лять своєю метою ознайомити 
учнів з кращими творами радян
ської літератури шляхом глибо
кого аналізу книг лауреатів Ста
лінських премій, щоб на основі 
цього виховувати у дітей риси 
справжньої радянської людини.

Велику роботу провадять гурт

м’янському поду, Нижпьс-Ія- 
гулецькому і Верхньо-]нгуле- 
цькому масивах. Почато під
готовчі роботи на вододілі рік 
Дніпра і Молочної. Тут буде 
здійснено найглибшу виїмку 
Південно-Українського каналу, 
глибина якої місцями досягне 
75 метрів.

Великі кошти відпускаються 
в 1952 році на будівництво но
вих промислових підприємств, 
залізниць і автомобільних до- 
рог, культурно-побутових, жит
лових і виробничих будинків.

Для виконання майбутніх 
робіт у Сімферополі, в селах 
Дар’ївка, Ново-Горівка, Кам’ян
ка і в районі Сиваша створю
ються нові будівельно-монтажні 
управління. (РАТАУ).

доскиді однієї з водойм роботи 
закінчені.

На монтажі шлюзів органі
зовані три поточні лінії. Спе
ціалізовані бригади виконують 
одні й ті самі операції, пере
ходячи з шлюзу на шлюз. Це 
забезпечує виконання робіт в 
короткі строки і підвищує їх 
якість.

(ТАРС).

ки: математичний, географічний, 
фізичний.

Щовівтірка загони по черзі від- 
I візують Палац піонерів, де розу- 
і чують нові пісні, танці, ігри.

Комсомольці разом з піонерами 
влітку часто бували в колгоспі 
імені Леніна. Вони допомогли 
колгоспникам у збиранні врожаю. 
На Олександрійському рудоре- 
монтному заводі збирали метало
лом.

Широка, багатогранна робота 
піонерської дружини підпорядко
вана одній меті—боротьбі за ви
соку успішність і дисципліну уч
нів. Рада дружини не раз розгля
дала це питання. На зборах ла
нок заслуховували піонерів, які 
ще не встигали, з'ясовували при
чини відставання, вживали захо
ди. Організовували взаємну допо
могу. Питання успішності широ
ко висвітлювали в стінгазетах. 27 
піонерів, які в першій чверті не 
встигали, в другій—ліквідували 
погані оцінки.

В роботі нашої дружини, безу
мовно, ще є недоліки. На виправ
лення їх спрямована вся увага 
партійної, комсомольської і піо
нерської організацій, вчительсько
го колективу.

0. Кищенко, 
старша піонервожата середньої 
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ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Вечори в нашому клубі

Закінчився трудовий день. 
Гомін верстатів, який щойно за
тих, раптом змінюється пісня
ми, музикою. То робітники 
Олександрійської гудзикової 
фабрики прийшли до свого клу
бу, щоб культурно і весело від
почити, розвивати свої таланти 
в гуртках художньої самодіяль
ності.

В обладнаному клубі є всі 
умови для роботи гуртківців. 
Тут систематично працюють 
гуртки: хоровий, музичний, дра
матичний, літературний, в яких 
беруть активну участь десятки 
робітників. Кращими гуртків-

Створити умови для дослідної роботи
Олександрійський держплем- 

рибпитомник має свою вироб
ничу лабораторію і виробничо- 
експериментальну базу—Ворс- 
шиловський риброзплідпик. Це 
створює необхідні умови для 
науково-дослідної роботи по 
багатьох невідкладних питаннях 
колгоспного ставкового рибниц
тва.

Але завідуючий держплем- 
рибпитомником т. Іваненко чо
мусь недооцінює виробничу 
лабораторію. Вона має устат-

т я г
Наприкінці грудня я зайшов 

до Димитровської селищної Ра
ди, щоб взяти довідку про сі
мейний стан. 1 хоч у селищ
ній Раді, крім мене, нікого не 
було, секретар т. ІІолава від
мовила у моєму проханпі: 
«Сьогодні не день прийому»,— 
відповіла вона.

Не допоміг і голова селищ
ної Ради т. Загоскін: «Хіба ви 
не бачите, що секретар зай
нятий»,—сказав він.

7 січня пішла за довідкою 
моя дружина. Але і на цей раз

СЛІДАМИ Н БО ПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
У грудні минулого року до ре

дакції надійшов лист про те, що 
продавець буфету їдальні рудо- 
ремонтного заводу Судакова сис
тематично обважувала та обрахо
вувала робітників. Копію цього 
листа було надіслано для розслі-

Потогінна система праці в США
Американські монополісти ве

дуть шалену гонку озброєнь, що 
дає їм мільярдні прибутки. Для 
безперервного збільшення бари
шів власники підприємств скоро
чують зарплату робітникам, не
щадно експлуатують трудящих.

В книзі американського еконо
міста Ганни Рочестер „Труд и 
уголь", що недавно вийшла, опи
сана потогінна система праці у 
вугільній системі США. Рочестер 
розповідає, що вугільна компанія 
враховує кожну хвилину робочо
го часу гірника. Інструкція для 
керуючих і десятників гласить: 
„Фіксуйте (час кожної операції. 
Це є правилом... Особам, які не 
вкладаються у даний час, загрожує 
звільнення".

Страх не впоратися з роботою 
на конвейєрі і втратити місце по
стійно переслідує американського 
робітника. Нервове напруження, 
поспішність і одноманітність ру
хів остаточно виснажують його 
до кінця зміни.

Підприємці створили в промис
ловості США таку систему „ор
ганізації праці", яка дає їм мож
ливість при мінімальних витратах 
коштів одержувати максимальні 
прибутки. Автоматизація, конвей- 

цями зарекомендували себе 
тт. Прокопенко, Сарафанюк, 
Кучурга, Юхименко, Ларикова, 
Мандригеля, Танковська, Вара- 
ва, Зінченко, Гапча, Клочко 

1 та інші.
Лише в минулому році для 

: трудящих міста силами учасни
ків художньої самодіяльності 

' було дано ЗО концертів.
Концерти були б значно ці

кавішими, коли б адміністрація 
та рада клубу подбали про за
безпечення всіх гуртківців не
обхідними костюмами.

І. Нестеров,
староста струнного оркестру.

кування та різних реактивів 
на 10.000 карбованців, та все 
це законсервовано в канцелярії.

Приміщення, призначене під 
лабораторію, т. Іваненко ви
користовує як склад, а рибо- 
вода-лаборанта т. Резпіну—як 
конторського працівника.

Так з вини т. Іванепка галь
мується дослідна робота пра
цівників рибпитомника.

Г. Кокарев,
старший науковий працівник 

держплемрибнитомника.А Н И Н А
вона сходила безрезультатно.

—До обіду голова селищної 
Ради заборонив видавати довід
ки,—заявила т. Полава. А коли 
прийшла після обіду, то викон
ком був зачинений.

Так багато робітників, які 
проживають в селищі Димитро- 
ве, по кілька днів ходять в се
лищну Раду, щоб одержати 
якусь довідку.

Чи не час покінчити з не
потрібною тяганиною.

В. БІлоцерковець, 
майстер дільниці 

Київського монтажного тресту.

дування міському відділу торгівлі.
Як повідомив завідуючий міськ- 

торгвідділом т. Суворов, наведені 
факти ствердились. Наказом по 
торгвідділу Судакову з роботи 
звільнено.

єрна система та інші технічні но
вини, що повинні були б полег
шувати працю робітників, вико
ристовуються лише з метою ін
тенсифікації праці, ведуть до 
непомірного навантаження і на
пруження, перетворюють робітни
ків у інвалідів.

Американська преса вказує, 
наприклад, що на підприємствах 
сталеплавильної і машинобудів
ної промисловості потогінна сис
тема посилюється шляхом засто
сування машин великої швидкос
ті. В бюлетені „Економік Ноутс" 
повідомлялося, що в результаті 
заміни в ряді галузей промисло
вості старих машин новими, що 
працюють швидше, велика час
тина робітників викидається на 
вулицю. Робітники, які залиша
ються на підприємстві, одержу
ють додаткове навантаження, яке 
остаточно їх виснажує і робить 
непрацездатними. Так, наприклад, 
в результаті механізації в стале
плавильній промисловості число 
робітників на окремих операціях 
було скорочено втричі, а наван
таження на тих, що залишилися, 
непомірно зросло.

Встановлюючи для робітників 
найвищі норми виробітку, амери

ПОДІЇ В КОРЕЇ
11 січня на західному фронті в 

районах Чандаия і Йоньчхоня 
частини Народної армії знищили 
і поранили більше 930 ворожих 
солдатів і офіцерів. Знищено два 
ворожих танки. Захоплено вели
ку кількість озброєння і боєпри
пасів.

12 і 13 січня з'єднання корейсь
кої Народної армії в тісній взає
модії з частинами китайських на
родних добровольців вели оборон
ні бої з противником на старих 
рубежах, завдаючи йому великих 
втрат у живій силі і техніці.

12 січня збито 2 літаки против
ника.

(ТАРС).

Міжнародна промислова 
виставка в Індії

В індійському місті Бомбеї від
крилась Міжнародна промислова 
виставка. В ній беруть участь Ра
дянський Союз, Китайська Народ
на Республіка, Чехословаччина, 
Угорщина. Капіталістичний світ 
представляють Індія, Ірак і Афга
ністан.

Загальний інтерес і захоплення 
викликає павільйон Радянського 
Союзу, де широко показані досяг
нення радянського народу в галу
зі розвитку вітчизняної промисло
вості. З експонатів тут представ
лені дизельні електростанції, мо
дель крокуючого екскаватора, 
складні сільськогосподарські ма
шини, підйомні крани, автоматич
ні текстильні машини, автомобілі, 
радіоприймачі, телевізори, годин
ники, велосипеди, першокласна 
продукція легкої і харчової про
мисловості.

З щирим здивованням знайом
ляться індійці з експонатами країн 
народної демократії, які зуміли за 
короткий строк добитися визнач
них успіхів у справі розвитку сво
го народного господарства.

Міжнародна промислова вистав
ка в Бомбеї наочно демонструє 
населенню Індії, що Радянський 
Союз і країни народної демокра
тії можуть поставити всяке устат
кування і машини, всякі продукти.

За перший день виставки ра
дянський павільйон відвідало 
близько 40 тисяч чоловік.

(ТАРС).

Гестапівські порядки в США
Начальник федерального бюро 

розслідувань США (ФБР—амери
канська охранка) Гувер звернувся 
недавно з листом до президента 
американської асоціації власників 
таксі Франка Сойєра, в якому ви
магав, щоб усі водії таї сі підслу
хували розмови між пасажирами 
і повідомляли агентів ФБР про всі 
випадки „підривної" діяльності, 
про які їм вдасться довідатись.

(ТАРС).

канські промисловці не оплачу
ють додатково затраченої праці. 
Навпаки, зарплата робітників ка
тастрофічно знижується.

Агентство Федерейтед пресе на
водить таку заяву одного з чі- 
кагських робітників: „Я іду на 
роботу о шостій годині ранку і 
ледве встигаю добратися додому 
о дев'ятій годині вечора. Не для 
мене існують свята і дні відпо
чинку. Щоб ледве животіти, я 
змушений працювати цілий тиж
день з раннього ранку до пізньої 
ночі".

Широке застосування потогін
них систем приводить до значного 
скорочення строків працездатності 
і життя американських робітників. 
Фактично робітники працездатні 
лише до 35—40-річного віку.

Після переходу більшості під
приємств на випуск воєнної про
дукції монополії, як повідомляє 
американська преса, посилили ек
сплуатацію і пограбування робіт
ників. Так, наприклад, на заводах 
Карнеги в Іонгстауне всі робітни
ки мають додаткове навантажен
ня. На підприємствах компанії 
„Дженерал моторе", що виконує 
воєнні замовлення, робітники тру
дяться по 9—10 годин на день.

Міжнародний огляд
Німецький народ хоче миру 

і єдності
9 січня Народна палата Німець

кої Демократичної Республіки 
схвалила поданий урядом проект 
закону про проведення загально- 
німецьких виборів до Національ
них зборів. Прийнято також од
ностайне рішення передати про
ект на розгляд боннському пар
ламентові і німецькому народові з 
метою здійснення відкритого об
міну думками про законопроект.

Рішення Народної палати є знач
ним вкладом німецьких демокра
тичних сил у справу боротьби за 
мир і єдність країни. Широкі вер
стви населення Німеччини, втому 
числі її західної частини, вітають 
нову пропозицію Народної пала
ти. Не тільки прогресивна гро
мадськість, але й багато представ
ників буржуазних кіл Західної Ні
меччини висловлюються за під
тримку цієї пропозиції. Прем'єр- 
міністр Баварії Ехард (американ
ська зона окупації) заявив, що 
„вважає загалом непоганою про
позицією . Народної палати про 
створення комісії з представників 
обох частин Німеччини для під
готовки загальнонімецьких вибо
рів".

Свою дедалі енергійнішу бо
ротьбу за єдність країни німець
кий народ поєднує з боротьбою 
проти ремілітаризації Західної Ні
меччини. впровадженої америка- 
но-англійськими імперіалістами і 
боннським „канцлером" Аденауе- 
ром. У Західній Німеччині вироб
лено план мобілізації на військо
ву службу 1 мільйона 250 тисяч 
німців віком від 18 до 24 років. 
Цими днями боннський „парла
мент" ратифікував так званий 
„план Шумана" (план створення 
західноєвропейського об'єднання 
важкої промисловості під управ
лінням монополістів США).

Це рішення боннського парла
менту викликало обурення насе
лення всієї Німеччини. Агентство 
АДН повідомляє про масові де
монстрації і страйки протесту ро
бітників багатьох підприємств 
Рурської області. Трудящі Захід
ної Німеччини виражають тверду 
рішимість перешкодити здійсненнюНОВИЙ АГРЕСИВНИЙ АКТ АНГЛІЇ В ЄГИПТІ

Англійські війська перервали 
всяке сполучення між зоною Суе- 
цького каналу і іншими частина
ми Єгипту.

Англійські війська оточили Абу 
Сувейр і два села, розташованих 
на західному березі Ісмаїльського 

| каналу, і вчинили там обшуки. 
Жителів вигнали з їх будинків, і

Тисячі робітників моторного це
ху фордівського заводу вДірбор- 
ні декілька разів оголошували 
страйк на знак протесту проти не
посильних темпів роботи.

Турбуючись тільки про високі 
прибутки, американські підприєм
ці зовсім не думають про охоро
ну праці робітників. Потогінна 
система є одною з основних при
чин багаточисельних нещасних 
випадків на виробництві. На заво
дах і фабриках, шахтах, залізни
цях США зареєстровано багато 
тисяч випадків, коли робітники від 
перевтоми втрачають свідомість і 
гинуть. Про один з таких випад
ків повідомляло агентство „Лей- 
бор пресе федерейшн" із Іонгстау- 
на (штат Огайо): „Один з робіт
ників мартенівської печі на заводі 
„Іллінойс Карнегі корпорейшн" 
під час роботи упав мертвим. В 
поточному році це вже третя 
жертва нелюдської гонки. Робітни
ки заводу говорять, що такого 
роду нещасні випадки трапляють
ся з-за безперервного напруження 
в роботі і відсутності найелемен
тарніших заходів безпеки".

Орган профспілки гірників 
„Юнайтед майн уоркерс джорнел" 
вказує, що у вугільній промисло
вості США лише в 1950 році 37.850 
гірників одержали каліцтво, а 637 
загинуло.

І „плану Шумана"—-плану підготов
ки нової війни—і боротися за ство
рення єдиної, незалежної, демо
кратичної і миролюбної Німеччини.

Програма підготовки 
агресії

Цими днями у Вашінгтоні від
крилась друга сесія американсь
кого конгресу 82-го скликання. 
Традиційне послання президента 
США „Про становище країни", 
з яким Трумен звернувся до кон
гресу, незаперечно свідчить про 
наміри правлячих кіл США про
довжувати гонку озброєнь за ра
хунок дальшого зниження жит
тєвого рівня американського на
роду. Роздуваючи воєнну еконо
міку і невпинно збільшуючи воєн
ні асигнування, уряд Трумена діє 
на догоду фабрикантам смерті з 
Уолл-стріту, прибутки яких зро
стають день у день. В опубліко
ваному газетою „Ньюс", яка вихо- 

і дить у Детройті, листі відставно- 
1 го бригадного генерала американ- 
і ської армії Холдріджа говорить

ся: „Війна—це бізнес Америки". 
„Концерн убивств" став нашим 
головним ділом, в яке ми вкла
даємо 100 мільярдів доларів що
року. Коли б ми раптом втратили 
це джерело прибутків, наша еко
номіка розвалилась би за один 
день".

Чергове послання американсь
кого президента передбачає даль
ше збільшення чисельності зброй
них сил, які вже налічують 3,5 
мільйона чоловік, ще більшу мілі
таризацію промисловості країни. 

' Одночасно монополісти США, як 
' видно з президентського послан^| 
І планують новий наступ на жиїїИ 

вий рівень трудящих. Здійснення 
урядової програми, як прямо за
являється в посланні, „означає ви
сокі податки протягом найближчих 
років", „зменшення виробництва 
деяких цивільних товарів", даль
ше зниження реальної заробітної 
плати трудящих.

А. СМИРНО™

чоловіків помістили за огорожу з 
колючого дроту окремо від жінок 
і дітей. В цій операції взяли 
участь 1.500 англійських солда
тів. Було арештовано велике чис
ло єгипетських селян.

(ТАРС).

Особливо багато нещасних ви
падків спостерігається серед за
лізничників. „...Кров'ю людей від
значена вся історія американсь
ких залізниць", — пише журнал 
„Трейнмен ньюс".

Навіть за офіційними даними 
відділу робітничої статистики мі
ністерства праці США, тільки в 
найголовніших галузях промисло
вості і сільського господарства в 
середньому щорічно трапляється 
близько двох мільйонів нещасних 
випадків, в результаті яких 100 
тисяч чоловік щорічно втрачають 
працездатність.

На найжорстокішу експлуата
цію і варварські умови праці ро
бітничий клас США відповідає 
страйковим рухом. Кількість страй
ків зростає з кожним днем.

Страйкуючі вимагають підви
щення заробітної плати, протес
тують проти потогінної системи, 
наполягають на зниженні вироб
ничих норм, на скасуванні реак
ційного закону Тафта-Хартлі та 
інших законів, за допомогою яких 
монополісти хотять примусити ро
бітників працювати на підготовку 
війни. Робітничий клас Америки 
не хоче підтримувати своєю пра
цею воєнні авантюри купки міль
ярдерів. р стрвльников.

Редактор Д. РАВВЕ.
БК—00407_____________________________ Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № Є0. Зам. № 7. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі м. Олександрія, вул. Шевченка 57



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХІІІ-й

ПРЯВ
БІЛЬШОВИЦЬКА

і
ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, 

МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 8 (3687)

П'ятниця
18
січня

1952 р.

Ціна 20 коп.

Завтра відкривається шоста 
міська партійна конференція 

ПАЛКИЙ БІЛЬШОВИЦЬКИЙ 
ПРИВІТ ДЕЛЕГА ТАМ 

КОНФЕРЕНЦІЇ!

Шоста олександрійська міська

Завтра починає свою робо
ту шоста міська партійна кон
ференція. Більшовики бурову- 
гільної Олександрії підсумують 
роботу за минулий рік, визна
чать свої завдання в боротьбі 
за дальше піднесення ідеоло
гічної роботи, за нові перемо
ги в будівництві комуністично
го суспільства, в боротьбі за 
збереження і зміцнення миру.

Минулий рік знаменний до- 
—сягненнями шахтарів, брикет- 

ників, будівельників, монтаж
ників і всіх трудящих нашого 
міста. Обсяг промислового вироб
ництва, в порівнянні з 1950 ро
ком, збільшився на 21,2 процен
та, а видобуток бурого вугілля 
на 65,2 процента, вироблення 
брикету на 79,5 процента , ви- 

Іроблг ' електроенергії на 
81,9 .лцента. Будівельні ор
ганізації достроково виконали 

, річвтгй план житлового будів- 
нпцтва. Збудовано гірничопро
мислове училище, дві школи, 
три лікарні та ряд інших со- 

і, . ціально-культурних і побуто
вий д^ладів, торговельних 

„ прйї з тощо.
Карл Маркс у «Каиіталі» 

Г писав, що «економічні епохи 
Ц відрізняються не тим, що ви

робляється, а тим, як вироб
ляється, якими засобами пра
ці». Наша епоха—соціалістич- 

■ на. 1 перетворення в час цієї 
* епохи, разом з усім радянсь

ким народом, відчувають на 
конкретних прикладах і тру
дящі нашого міста. У 1951 ро
ці на підприємствах >та будо
вах Олександрії введено в дію 
ряд найскладніших потужних 
механізмів, у тому числі кро
куючі екскаватори, електрово- 

“ зи, відвалоутворювачі тощо.
Докорінно змінилися знаряд

дя праці, змінилося саме став
лення до праці. Тепер не та 
вже Олександрія, не ті її під
приємства, не ті її люди. 11а 
підприємствах та будовах ви
росли тисячі стахановців, но
ваторів виробництва.

иг Очолюючи трудовий наступ, 
більшовики нашого міста йдуть 
до своєї конференції єдиним, 
монолітним загоном, тісно згур
тованим навколо Центрального 
Комітету ВІШ(б), навколо ве
ликого вождя партії і наро
ду товариша Сталіна.

Міська партійна організація 
за рік, що минув від п’ятої 
партконференції, ще більш ор
ганізаційно зміцніла, ідейно 
загартувалась, поліпшила ор

4 березня минає 100 років з дня 
гмерті великого російського пись
менника М. В. Гоголя. Трудящі 
нашої країни готуються широко 
відзначити цю дату.

У сільських бібліотеках Київсь
кої, Харківської, Волинської, Ро- 
ненської, Львівської та інших об
ластей почались гоголівські чи
тання. Сільські і міські бібліотеки

партійна конференція
ганізаційно-партійну і масово- 
політичну роботу, партій
не керівництво промисловістю 
і культурними закладами.

У нашому місті є тепер не
мало первинних парторганіза- 
цій, які збагатилися досвідом 
ідейного виховання трудящих, 
поліпшили керівництво вироб
ничим ЖИТІЯМ і діяльністю 
підприємств. Зокрема, такий 
досвід набули первинні парт- 
організації шахти №2 (секре
тар т. Лебедєв), будівельного 
управління тресту «Олсксанд- 
ріявуглерозріз» (секретар тов. 
Віпецький), Олександрійської 
брикетної фабрики (секретар 
т. Миронепко), управління комп
лектування обладнання (секре
тар т. Кдіонський) та інші.

Внаслідок умілої постановки 
внутріпартійної роботи в парт
організації шахти №2, нап
риклад, всі 35 комуністів охоп
лені навчанням в сітці партій
ної освіти, мають і добре ви
конують партійні доручення. 
27 комуністів’ працюють без
посередньо на виробництві і ве
дуть авангардну роль. Шахта 
достроково—до 34 роковин Ве
ликого Жовтня—виконала річ
ний план вуглевидобутку.

Підсумовуючи досягнуте, 
більшовики нашого міста мо
жуть сказати: зроблено немало. 
Але попереду дуже великі зав
дання. Щоб успішно здійснити 
їх, треба ліквідувати недоліки 
в діяльності міськкому КП(б)У 
і ряду первинних парторгані- 
заній міста.

Той факт, що одинадцять під
приємств та будов не справи
лись з виконанням державних 
планів 1951 року, говорить про 
низький рівень організаційно- 
партійної і партійно-політич
ної роботи па цих підприєм
ствах та будовах. Серед тих, 
що не виконали річного вироб
ничого плану, найбільше місце 
займає Семенівський трест 
(керуючий т. Бєлов, головний 
інженер т. Васильєв),

Підприємства та будови Се- 
менівського тресту оснащені 
найновішими і великої потуж
ності механізмами. Але внас
лідок хиб в організації праці, 
поганого використання техніки 
продуктивність праці низька, 
допускаються великі простої 
механізмів. Саме про це свід
чать матеріали наради стаха
новців та інженерно-технічних 
працівників, що публікуються 
в сьогоднішньому номері газе

ДО 100-РІЧЧЯ з ДНЯ СМЕРТІ м. в. гоголя
готують книжкові виставки. Орга
нізуються літературні вечори.

Виставами комедій Гоголя і опер 
па гоголівські сюжети відзначають 
ювілей письменника театри і гурт
ки художньої самодіяльності. 
Драмгурток Біляївського районно
го Будинку культури, Одеської 
області, підготував до постановки 
п'єсу Гоголя „Одруження". Дрого

ти «Більшовицька правда».
Разом з деяким поліпшенням 

стану в системі партійної осві
ти і в цілому ідеологічної ді
яльності парторганізації є ще 
серйозні недоліки в постановці 
політичного навчання комуніс
тів, в організації культурно- 
освітньої, навчально-виховної 
роботи в школах та спеціаль
них навчальних закладах.

В цьому, безумовно, винен 
міськком КП(б)У, який недостат
ньо поширює кращий досвід пар
тійної роботи серед усіх пер
винних парторганізацій, не 
дійшов у своєму керівництві до 
кожної парторганізації, кожної 
партійної групи. Про це вказу
вали комуністи на недавно про
ведених звітно-виборних пар
тійних зборах.

Партійна конференція повин
на пройти під знаком перевір
ки виконання рішень вищестоя
щих партійних органів і мину
лої конференції в галузі ідео
логічної, організаційно-партій
ної та партійно-політичної ро
боти, під знаком дальшої мобі
лізації комуністів і всіх трудя
щих на виконання завдань 
промисловості, культурного бу
дівництва, ідеологічного вихо
вання трудящих нашого міста.

Викрити всі хиби у внутрі
партійній роботі, піддати кри
тиці і самокритиці недоліки в 
діяльності міськкому КП(б)У, 
взяти до уваги всі зауваження, 
що їх робили комуністи під час 
звітно-виборних зборів у пер
винних парторганізаціях —тіль
ки так можна досягти нових 
успіхів, забезпечити нові пе
ремоги.

Перед олександрійською місь
кою парторганізацією стоять 
почесні і відповідальні завдан
ня — збільшити видобуток ву
гілля, його брикетування, під
нести темпи будівництва. І 
шоста міська партійна кон
ференція має накреслити шля
хи і заходи для здійснення 
цих завдань. Немає сумніву в 
тому, що конференція пройде 
па високому рівні, ще раз про
демонструє безмежну відданість 
великому Сталіну, непохитну 
готовність більшовиків Олек
сандрії всіма силами боротися 
за нові успіхи в будівництві 
комунізму, за міцний і трива
лий мир в усьому світі.

Палкий більшовицький при
віт делегатам шостої міської 
партійної конференції!

бицький обласний музично-драма
тичний теагр поставив комедію 
„Ревізор". 1.343 самодіяльних гурт
ки області готують спектаклі і 
концерти за творами М. В. Гого
ля. Ровенський обласний музично- 
драматичний театр поновлює вис
таву „Сорочинський ярмарок".

(РАТАУ).

Москва. На Великому кільці метрополітену.
На знімку: підземний вестибюль станції „Новослободская".
Фото Л. Великжаніна. Прескліше ТАРС.

Напередодні ленінських днів
Трудящі нашої країни свято 

шанують пам’ять засновника 
більшовицької партії і Радян
ської держави—В. 1. Леніна. 
В ці дні скрізь у містах і се
лах проводяться бесіди, лекції, 
доповіді на тему: «28 років без 
Леніна, під керівництвом това
риша Сталіна — по ленінсько
му шляху».

...Недалеко від Москви, се
ред гаїв і лісів, поблизу ви
сокого берега річки ІІахри 
розкинулись Ленінські Горки. 
Мільйонам трудящих усього 
світу відоме це історичне міс
це. Тут двадцять вісім років 
тому помер Володимир Ілліч 
Ленін. У Ленінські Горки при
їздять росіяни і українці, бі
лоруси і узбеки, казахи і гру
зини, представники всіх наро
дів, що населяють Радянський 
Союз, а також делегації тру
дящих зарубіжних країн.

Любовно охороняють місця, 
зв’язані з життям В. І. Леніна, 
трудящі Казані. Численні екс
курсанти відвідують універси
тет, де вчився Володимир Іл
ліч, будинок, де він жив у се
лі Леніно (колишнє Кокушкі- 
но)—місце, куди заслав Ілліча 
царський уряд.

Свято шанують пам’ять лю
бимого Ілліча трудящі Радянсь
кої України. Тисячі агітаторів 
і пропагандистів проводять бе
сіди, лекції і доповіді прожит
тя і революційну діяльність 
В. І. Леніна, розповідають про

У Нуйбишевському будинку- 
музеї В. І. Леніна

Па стіні двоповерхового бу
динку, розташованого на розі 
Робочої і Ворошиловської ву
лиць в м. Куйбишеві, — мемо
ріальна дошка з білого марму
ру з написом: «В цьому будин
ку жив вождь світового проле
таріату В. 1. Ленін у 1889— 
1893 рр.». Тут створено Буди- 
нок-музей В. І. Леніна.

У ці дні приплив відвідува
чів до Будинку-музею В. І. 
Леніна посилився. Люди з хви

всесвітньо-історичні перемоги 
радянського народу, здобуті 
під керівництвом вірного про
довжувача справи Леніна — 
мудрого вождя і вчителя това
риша ЇЇ. В. Сталіна.

Посилився приплив відвіду
вачів і екскурсантів у Київсь
кий і Львівський філіали Цент
рального музею В. І. Леніна. 
Цими днями понад 1.500 тру
дящих західних областей Ук
раїни побували на екскурсії у 
Львівському філіалі. Робітники 
і колгоспники, нафтовики і за
лізничники з величезним ін
тересом знайомилися з експо
зицією філіалу, яка відображає 
яскраве життя і революційну 
діяльність В. І. Леніна, вели
ку,, співдружність В. І. Леніна 
і ЇЇ. В. Сталіна.

У будинках партійної осві
ти, партійних кабінетах, клу
бах і бібліотеках відкривають
ся виставки, фотомонтажі, при
свячені В. І. Леніну. В містах 
і селах республіки організуєть
ся демонстрація кінофільмів 
«Володимир Ілліч Ленін», 
«Ленін у Жовтні», «Ленін у 
1918 році», «Клятва», «Люди
на з рушницею».

Від просторів Донбасу і до 
вершин Карпат звучать пісні 
і думи про Леніна, складені 
українським народом: «Стоїть 
дуб зелений», «Ой, світило 
сонце ясне», «Прапор сумом 
оповитий», «По ленінській, по 
дорозі». (РАТАУ).

люванням переступають поріг 
Будинку-музею. З особливою 
увагою відвідувачі оглядають 
кімнату, в якій жив Володимир 
Ілліч. Скромна обстановка влас
тива працьовитій родині Улья- 
нових. На столі — письмовий 
прибор, книги, рахівниця. На 
етажерці—література, яку чи
тав В. І. Ленін. Залишаючи Бу- 
динок-музей, відвідувачі вино
сять в своїй пам’яті вічно жи
вий образ любимого Ілліча.
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Партійне жи т т я
Пропозиції комуністів у дії ВІДПОВІДАЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ

Колектив Олександрійської 
брикетної фабрики вже кілька 
місяців тримає, перехідний Чер
воний прапор обласної Ради де
путатів трудящих та обкому 
К11(б)У. Робітники та іиженерно- 
техпічні працівники фабрики 
достроково виконали річний 
план випуску брикету і дали 
країні понад план сотні тонн 
якісного палива.

Виробничі успіхи колективу 
досягнуті внаслідок правиль
ного поєднання політико-масо- 
вої роботи з господарською 
діяльністю, посилення політич
ної і організаторської роботи в 
масах.

Та заспокоюватись па досяг
нутому комуністам не до лиця. 
Те, що зроблено сьогодні, завт
ра пас не задовольняє, бо жит
тя нестримними темпами посу
вається вперед, ставить нові і 
нові завдання.

І тому на звітно-виборних 
зборах нашої парторганізації 
комуністи критично проаналі
зували свою роботу, викрили 
ряд недоліків і хиб в органі
заційно-партійній і масово-по
літичній роботі та внесли цінні 
пропозиції.

Комуністи начальник зміни 
т. Мазур і майстер т. Деркач 
запропонували розгорнути со
ціалістичне змагання серед тру
дящих фабрики за колективну 
стахановську працю. Добитися, 
щоб всі працівники фабрики 

працювали по-стахановському 
—таке завдання поставили пе
ред собою члени і кандидати 
партії на звітно-виборних збо
рах.

У розроблених організацій
них заходах, що їх підготували 
члени партбюро, велику увагу 
приділено ролі комуністів в ор
ганізації дійового соціалістич
ного змагання, визначено від
повідні строки і окремих вико
навців.

Минуло небагато часу, але 
зроблено вже чимало. На вирі
шальних ділянках виробництва 
працює тепер більше половини 
складу партійної організації. 
Комуністи-виробничники стали 
справжніми організаторами і 
пропагандистами стахановських 
методів праці.

Член ВКП(б) Серафим Шо- 
рох працює на пресуванні бри
кету; за зміну він дає півтори- 
дві норми при високій якості 
продукції. Про свої методи ро
боти він розповідає товаришам. 
Виробничі показники комуніс
та стругальника Василя Бон-, 
даренка збільшуються з кож
ним днем. Давати дві норми за 
зміну—стало правилом в його 
роботі. Василь Бондаренко час
то через стінну газету обмінює
ться досвідом про прийоми 
швидкісної обробки металу, 
розповідає про це робітникам 
на виробничих нарадах.

Приклад стахановської пра

ці цих та інших комуністів за
палює на нові виробничі успі
хи весь колектив трудящих. 
Імена пресувальника Семена 
Лсвашова, сушильника Пилипа 
Великого, слюсаря Івана Кри- 
воручка та багатьох інших ві
домі далеко за межами фабрики, 

Парторганізація широко по
пуляризує досвід роботи нова
торів виробництва. Технічна 
рада, очолювана головним ін
женером т. Лопатою, збирає, 
узагальнює і поширює передо
ві методи стахановської праці. 
На видних місцях, де більше 
всього збираються робітники, 
ми встановили дошки показни
ків роботи передовиків підпри
ємства.

На початку січня на загаль
них зборах трудящих фабрики 
з ініціативи партійної органі
зації було підведено підсумки 
виконання соціалістичних зо
бов’язань за 1951 рік. Тут же 
робітники, інженерно-техпічні 
працівники і службовці взяли 
зобов’язання достроково — до 
35 роковин Великого Жовтня— 
виконати річний виробничий 
план і знизити собівартість 
тонни брикету на 2 проценти.

Забезпечити виконання со
ціалістичних зобов’язань, взя
тих трудящими на 1952 рік, 
є бойовим завданням партій
ної організації.

П. Мироненко, 
секретар партбюро.

Ворошиловградська область. На 
шахті № 3—5 „Сокологоровка" 
добре обладнаний парткабінет. 
При ньому є бібліотека, яка об
слуговує 3.500 читачів.

На знімку: в читальному залі 
парткабінету. Зліва —стахановець 
кріпильник комсомолець П. Гав- 
рил юк.

•Рото А. Мірошниченка.
Прескліше ТАРС.

★

Майже всі комуністи і без
партійні інженерно - технічні 
працівники тресту «Олександ- 
ріявугілля» самостійно вивча
ють основи марксизму-ленініз- 
му.Значна частина їх відвіду
ють, організований в парторга
нізації тресту, семінар по вив
ченню економіки промислових 
підприємств.

Комуністи тт. Попов, Серге- 
єв, Френкель, Кравчинський 
та інші виявили бажання са
мостійно вивчати історіюВК11(б).

Мені парторганізація доручи
ла консультувати цих то
варишів з питань вивчаємого 
ними матеріалу.

Виконання доручення я по
чала з перевірки особистих 
планів самостійного навчання 
комуністів.

За складеним планом кон
сультації організуються в нас 
двічі на місяць. А буває час
то, крім визначених днів, то
вариші після роботи звертають
ся до мене з якимось неясним 
питанням, зав’язується жива, 
невимушена бесіда, що допо
магає глибше засвоїти ту чи 
іншу тему з історії.

На одній з консультацій з’я
сувалось, що комуніст т. Френ
кель, в надії на свій старий 
багаж знань, вирішив вивчати 
лише тему з четвертого роз
ділу «Короткого курсу історії 
ВК11(б]»—Про діалектичний та 
історичний матеріалізм. Справ
ді ж, систематизованих політич
них знань для цього у тов. 
Френкеля певистачало. Я зап
ропонувала йому послідовно 
опрацьовувати теми з історії 
партії, порадила як складати 
конспект. Це допомагає тепер 
т. Френкелю краще засвоювати 
вивчене.

Складанню конспектів само
стійно вивчаючими історію біль

Семінар партійного активу
При парткабінеті райкому 

КИ(б)У створено постійно дію
чий семінар партійного активу.

Учасники семінару кілька 
днів тому заслухали лекцію 
секретаря РК КП(б)У т. Божко- 
ва І. М. про книгу В. 1. Леніна 

шовизму я приділяю велик 
увагу, бо від цього у значні 
мірі залежить успіх навчання

На консультації, що відбу 
лася цими днями, товариші по 
ділилися досвідом конспекту 
вання вивченого. Комуністи тт 
Попов, Кравчинський та Сер 
геєв сумлінно працюють на 
підвищенням ідейно-теоретично 
го рівня, але конспекти скла 
дають по-різному. Тт. Ноно в 
Сергеєв, наприклад, ведуть по 
ширені записи, а т. Кравчин 
ський записує значно коротше 
Після обміну думками ми прий 
шли до висновку, що в чаї 
роботи над книгою слід зали 
сувати головне з неї. Крім то 
го, треба вміти по еивчєномі 
правильно сформулювати і за 
писати свою думку.

На звітно-виборних зборам 
комуністи, які самостійно вив 
чають історію партії, запропо 
нували, крім консультацій, ор 
ганізовувати для них співбесіди, 
теоретичні конференції та чи 
тання лекцій за Творами В. І, 
Леніна та її. В. Сталіна.

Зважаючи на ці побажання, 
парторганізацією заплановане 
проведення цих заходів.

Першу співбесіду по книзі 
В. 1. Леніна «Дві та—*цкп со
ціал-демократії у де. а' 
революції» проведено 17 \

Недоліком в роботі 34^. 
ганізації тресту (секретар тов. 
Бабєєв) по ідейному вихован
ню наших кадрів є те, що во
на не залучила до навчання всіх 
працівників. Головний бухгал
тер тресту т. ТО>ачський, 
начальник фінчасть-а т. Фі- 
лімонов і ще деякі товзрлґ 
ніде не навчаються, не попі* 
нюють своїх політичних йіанд

Г. Лосіна, 
консультант парторганізації 

тресту „Олександріявугілля”.

«Крок вперед, два кроки назад».
Ближчим часом па семінарі 

будуть вивчатись Твори В. І. 
Леніна «Дві тактики соціал-де
мократії в демократичній рево
люції» та «Матеріалізм і емпіріо
критицизм».

40-річчя Празької партійної конференції
Шоста (Празька) Всеросійська 

конференція РСДРП є надзвичай
но важлива подія в історії партії 
Леніна—Сталіна і революційного 
робітничого руху. На Празькій 
конференції були вигнані з партії 
меншовики. Назавжди було по- 
кінчено з формальним об'єднан
ням більшовиків в одній партії з 
меншовиками. З політичної групи 
більшовики оформились у самос
тійну Російську соціал-демокра- 
тичну робітничу партію (більшо
виків). Празька конференція пок
лала початок партії нового типу 
—партії ленінізму, більшовицькій 
партії.

Празька конференція збиралась 
у дуже важких умовах. Після по
разки революції у 1905—1907 ро
ках царизм обрушив град репре
сій на революційні організації і. 
в першу чергу, па більшовиків. 
Всі дрібнобуржуазні попутники 
робітничого класу відхитнулись 
від революції. Меншовики ганеб
но відреклись від революційної 
програми партії, вимагали лікві
дувати нелегальну партію робіт
ничого класу. Одзовісти-ультима- 
тисти, прикриваючись „лівими” 
фразами, вимагали припинення 
всякої роботи в легальних орга
нізаціях, штовхали партію на від

рив від робітничого класу. Мер
зенну боротьбу проти партії вів 
Іудушка Троцький. Йому допома
гали бундівці і підлі дворушники: 
Каменєв, Зінов'єв, ї’иков. Троць
кий організував проти Леніна 
Серпневий блок, куди входили 
виключно антибільшовицькі груп
ки і течії.

Під керівництвом Леніна і 
Сталіна більшовики повели не
примиренну боротьбу проти воро
гів партії і революції. Ленін пи
сав: „Змову проти партії розкри
то. Всі, кому дороге існування 
РСДРГІ, станьте на захист пар
тії!”. Більшовики відстоювали пар
тію не тільки від поліцейських 
наскоків, але й від усіх внутріш
ніх ворогів, боролись за збере
ження і зміцнення нелегальної ор
ганізації.

Більшовики були впевнені в 
неминучості нового піднесення 
революції і безустанно готували
ся до нього, збирали сили робіт
ничого класу, провадили роботу 
в масах. Дійсність підтвердила 
правоту марксистсько-ленінсько
го прогнозу більшовиків. Напри
кінці 1910 року появилися ознаки 
нового революційного піднесення 
—починаються демонстрації, мі

тинги, страйки, зростає студентсь
кий рух. В 1911 році в страйках 
бере участь понад 100 тисяч ро
бітників, зростав невдоволення 
селянських мас столипінською ре
формою.

Очолити зростаюче піднесення 
революційного руху робітничого 
класу і трудящих мас селянства 
в країні і забезпечити перемогу 
революції могла тільки бойова ре
волюційна пролетарська партія, 
партія нового типу, відмінна від 
звичайних соціал-демократичпих 
партій Заходу, вільна від опорту
ністичних елементів, здатна пове
сти пролетаріат на боротьбу за 
владу. Вся історія боротьби біль
шовиків проти „економістів", мен
шовиків, троцькістів, одзовістів, 
ідеалістів всіх мастей—була істо
рією підготовки такої саме партії.

Шоста Всеросійська партійна 
конференція проходила 18—30 
січня 1912 року в Празі. Конфе
ренцією керував В. 1. Ленін. То
вариш Сталін у цей час перебу
вав у Вологодському засланні.

На доповідь Леніна „Про су
часний момент і завдання партії” 
конференція прийняла історичне 
рішення про те, що „завдання за
воювання влади пролетаріатом, 

який веде за собою селянство, 
лишається, як і раніше, завданням 
демократичного перевороту в Ро
сії". Відмітивши перші ознаки но
вого революційного піднесення, 
конференція запропонувала зміц
нювати всіма силами нелегальні 
організації партії, правильно по
єднувати легальні і нелегальні ме
тоди роботи. Рішення Празької 
партійної конференції завдавали 
удару міжнародному опортунізмо
ві.

На конференції був обраний 
більшовицький Центральний Ко
мітет, до якого ввійшли Ленін, 
Сталін, Орджонікідзе, Свердлов, 
Спапдар'ян і інші. Серед канди
датів ЦК був обраний тов. Калі- 
нін. Для роботи в Росії було ство
рено Російське бюро ЦК на чолі 
з товаришем Сталіним.

Конференція за пропозицією 
Леніна вигнала з партії меншови
ків, оформила перетворення гру
пи більшовиків у самостійну ре
волюційну марксистську партію, 
партію нового типу. „Нарешті вда
лося—всупереч ліквідаторській на
волочі відродити партію та її 
Центральний Комітет”, — писав 
В. І. Ленін Горькому.

Російське бюро ЦК, очолюване 
товаришем Сталіним, розгорнуло 
велику роботу по підготовці сил 
для перемоги наступної революції. 

За вказівкою Леніна, з ініціатюи 
товариша Сталіна 5 травня 1912 
року почала виходити газаа 
„Правда”. Революційний рух на
ростав. У зв'язку з ленським 
розстрілом у політичних страйках 
протесту взяло участь до 300 ги- 
сяч робітників. Першотравневі 
страйки охопили 400 тисяч робії- 
ників, втягувались у революційну 
боротьбу селянські маси. Поча
лись революційні виступи у вій
ськах.

Очищення пролетарської рево
люційної партії від опортуністів і 
оформлення партії нового типу 
мало вирішальне значення для 
перемоги Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Партія 
Леніна—Сталіна згуртувала свої 
ряди і повела народні маси па 
штурм російського самодержав
ства і буржуазії, добилась пере
моги над ними, зміцнила дружбу 
між народами і забезпечила по
будування соціалістичного сус
пільства в нашій країні. Життя 
підтвердило велику силу більшо
вицької партійності і рятівничу 
роль ВКП(б) для долі нашої Бать
ківщини. Під керівництвом пар
тії Леніна—Сталіна радянський на
род впевнено йде по шляху до 
комунізму.
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Будувати швидко, дешево, високоякісно Рейд перевірки сіпану підготовки до весняної сівби 
в колгоспах

Цими днями редакція газети „Більшовицька правда11 разом з управлінням Семенівсько- 
го тресту скликала нараду стахановців, бригадирів і інженерно-технічних працівників бу
дівельних управлінь, на якій обговорювалось питання про зниження собівартості і піднесен
ня якості будівництва.

Учасники наради викрили недоліки, обмінялися кращим досвідом, внесли пропозиції, 
спрямовані на поліпшення роботи.

Нижче друкуємо окремі виступи.

За суворий режим економії
- головний інженер управління

ПІДТРИМУВАТИ ПРАГНЕННЯ 
КОЛГОСПНИКІВ

А. ВАФАЛЬСОН
Боротьба за високу якість 

робіт но набула у нас ши
рокого розмаху. Бригадири, де
сятники пе приділяють цьому 
важливому питанню серйозної 
уваги. Звідси і результати. Час
то допускається брак. Це, бе
зумовно, збільшує собівартість 
будівництва.

Кожному відомо, що при 
кладці стіни треба користува
тись шнуром чи рейкою. А 
бригадир мулярів тов. Іїисе- 
льов робить все на «око». Днями 
його бригада склала нерівно 
три рядки цегли. Роботу дове
лось переробити. На вітер пу
щено сотні карбованців. Нема
ло обійшлись будівництву вит
рати, зв'язані з перевозкою 
цегли, доставкою піску і ін
ших матеріалів.

Нерідко бригади укладають 
бетон, але не турбуються про 
те, щоб щільно підігнати щити. 
Тому крізь щілини витікає ма
теріал. Роблять бетонні плити

Комплексна стахановська бригада
/7. СТЕЦЕНКО — старший нормувальник

Кожного ранку па дошці по
казників з'являються нові циф
ри—наслідки вчорашньої робо
ти комплексної бригади Петра 
Деписенка.

Підсумки дуже відрадні. Ви
конання норм становить 180. 
190, 200 процентів.

Бригада складається з вось
ми мулярів, шести теслярів, 
дванадцяти допоміжних робіт
ників. Кожний будівельник 
бригади перед початком зміни 
одержує комплексний і прогре
сивний наряд, конкретне зав
дання. Це зобов'язує бригадира 
правильно розставити людей, 
передбачити ті чи інші пере
шкоди, які можуть виникнути.

Проти формалізму в змаганні
Бригада теслярів, якою я ке

рую, складається з 32 молодих 
робітників. Всі вони прагнуть 
працювати високопродуктивно 
і якісно. Але умов для вико
нання взятих соціалістичних 
зобов'язань не створено.

Ми будуємо, вірніше, зби
раємо восьмиквартирний буди
нок. Проте, поточно-швидкісні 
методи в нас не впроваджені. 
Начальник дільниці тов. Муха 
стоїть осторонь нового, він 
крізь пальці дивиться на те, 
що більшість робіт виконуєть
ся вручну.

Щоб засипати міжповерхове 
перекриття, треба підняти 78 
кубометрів породи. Можна вста
новити транспортер, підвести 
електричну лінію і справа бу
де вирішена. Та ніхто не бе
реться за діло. Робітники но
силками доставляють породу 
на другий поверх. 

настільки поганої якості, що 
при перенесенні вони ламають
ся. 6 куски цегли, які можна 
пустити в дію, але псують ці
лу цеглу.

Не можна розтринькувати бу
дівельний матеріал, допускати 
безгосподарність. Кожну копій
ку слід берегти.

Нам, інженерно - технічним 
працівникам, треба неприми
римо ставитись до кожного ви
падку браку, створювати гро
мадську думку навколо хал
турників.

Всі будівельники повинні під
хопити почин московських ста
хановців Михайла Шишиморова 
і Олександра Зав'ялова, наполег
ливо боротися за зниження 
вартості будівельних робіт.

Якщо ми будемо працювати 
високоякісно, то збережемо дер
жаві десятки тисяч карбован
ців, достроково виконаємо ви
робничий план.

Робота йде дружно, органі
зовано, без затримок. Поки 
теслярі готують перекриття, му
лярі ведуть кладку другого по
верху, пічники складають 
печі, штукатури оброблюють 
кімнати.

Раніше було інакше. Треба, 
наприклад, підігнати раму, до
водилось викликати тесляра з 
іншого об'єкту, а це не завжди 
вдавалося. Бували простої. Те
пер у нас на місці є робітни
ки потрібних кваліфікацій.

Досвід показує, що комплекс
ні бригади себе повністю ви
правдовують. Треба організувати 
їх на всіх, без винятку, буді
вельних дільницях тресту.

/. ПЕРЕВІЗНИК майстер
Та не тільки це знижує тем

пи роботи. Звичайних напиль- 
ників бракує. Іноді дають їх, 
але користі мало, бо напиль- 
ників вистачає лише для того, 
щоб нагострити три пилки.

Наждачного каменю теж не
має, а тупими сокирами пра
цювати не можна. Дуже часто 
замість молотків, яких невис- 
тачає, доводиться сокирами 
забивати цвяхи.

Про яку ж високу продук
тивність праці може бути мова?

Нарядів нам не виписують. 
Скільки зробили, як виконали 
завдання—невідомо.

Хочеться також сказати, що 
соціалістичне змагання у нас 
як слід не розгорнуте. В цій 
справі відчувається формалізм. 
Договори на змагання пере
віряються дуже рідко. В ни
нішньому році до їх складан
ня не приступали.

Впроваджувати 
механізацію

Г. ГУДИМ- 
бригадир мулярів

Відомо, що механізація праці 
відіграє велику роль в здешев
ленні і прискоренні будівницт
ва. Але керівники дільниці не
дооцінюють цього. На будівель
ному майданчику є різні меха
нізми. Однак їх не використо
вують. Причина проста — за 
підйомними кранами, транспор
терами немає догляду.

Через байдуже ставлення на
чальника управління т. Боя- 
ровського до впровадження ме
ханізації моя бригада вимуше
на носилками доставляти ка
міння.

В результаті знижується про
дуктивність праці.

Без графіку
М. РУДЬ— маляр

Коли штукатури закінчили 
роботу, ми, малярі, прийшли 
їм на зміну. Загрунтували сті
ни, побілили і пофарбували їх. 
Залишилось небагато — вдруге 
накласти шар фарби. Тільки 
хотіли взятися за справу, з'я
вились теслярі. Вони стали від
ривати плінтуси, ставити душ
ники, рубати цегляну стіну, 
щоб збільшити вентиляційні 
віддушини. Не встигли піти 
теслярі, як прибули склярі.

Чому така плутанина?
Виявляється, наш начальник 

дільниці т. Долина та десятник 
т. Бабенков не склали графік, 
не слідкували за послідовним 
здійсненням плану. Вся наша 
робота пішла нанівець. І це 
тоді, як бригада витратила ба
гато матеріалів, часу, зусилля, 
щоб достроково справитись з 
завданням.

Час покінчити з неорганізо
ваністю, час запровадити гра
фік, суворо дотримуватись його.

В управлінні є стахановці, 
але їх досвід роботи не поши
рюється, не стає надбанням 
всіх будівельників. Дошки по
казників иустують. Чудовий 
почин новаторів Люблінського 
ливарно - механічного заводу 
Аптоніни Жандарової і Ольги 
Агафонової у нас не підхоп
лений. Про нього далеко не 
всі знають.

Ми не впоруємось з планом, 
допускаємо багато виробничого 
браку, переробок. Ліквідувати 
ці недоліки, безумовно, допо
може широке застосування ме
тоду тт. Жандарової і Агафо
нової. Він дасть можливість 
невпинно підносити якість ро
біт, добиватись значних успі
хів у боротьбі за високу про
дуктивність праці, за повне 
виконання соціалістичних зо
бов'язань.

Торік в колгоспі 
країни» були недовиконані 
планові завдання по заготівлі 
місцевих добрив, снігозатри
манню, а в час обробітку грун
ту і посівів допускались грубі 
порушення агротехніки. Зви
чайно, що це позначилось па 
врожаєві. З кожного гектара 
тут недобрали по кілька цент
нерів озимини. Низькі врожаї 
зібрано просапних і технічних 
культур.

Беручи соціалістичні зобов'я
зання на 1952 рік, колгоспни
ки артілі вирішили подолати 
відставання і добитися цього 
року середнього врожаю ози
мини по 22 центнери, цукро
вих буряків по 250 центнерів 
з гектара і т. д.

На жаль, благородні праг
нення колгоспників не знахо
дять підтримки у правління 
артілі (голова т. Жежеря) і 
колгоспної парторганізації (сек
ретар т. Борщ). Оформивши но
ві зобов'язання, тут не подба
ли про те, щоб, не гаючись, 
мобілізувати хліборобів на їх 
здійснення. А тому підготовка 
до весни в колгоспі по суті 
не провадиться. Та й чи мож
на серйозно говорити про за
воювання високого врожаю, ко
ли люди, які повинні вирішу
вати його долю, досі не озна
йомлені з таким важливим до
кументом, як постанова лис
топадового Пленуму ЦККП(б)У 
«Про підготовку колгоспів, 
МТС та радгоспів до вирощу
вання високих врожаїв усіх 
сільськогосподарських куль
тур у 1952 році і проведення 
зимівлі худоби».

— Ми чекаємо директора бу
рякорадгоспу «Комінтерн» тов. 
ІІікітіна,—говорить, виправду
ючись, секретар парторганіза
ції т. Борщ,- він за доручен
ням районних організацій по
винен організувати у нас вив- 
чепня цієї постанови!?

Вичікуючи сторонньої до
Рейдова бригада газети „Більшовицька 

правда11:

А. Новіков—голова ревізійної комісії, Б. Прокудін— 
завідуючий клубом, Г. Давниченко — колгоспник 
артілі імені Сталіна.

Колектив Стальнівецької МТС Новоселицького району, Черні
вецької області, успішно виконав взяте ним зобов'язання—до 1 січня 
повністю закінчити ремонт сільськогосподарських машин.

На знімку (зліва направо): інженер Стальнівецької МТС по сіль
ськогосподарських машинах Микола Яковлевич РЕМИГА і слюсар 
Мирон Васильович БАЛАНЕЦЬКИЙ перевіряють відремонтовані 
сівалки.

Фото В, Кардова. (Прескдіше РАТАУ),

Оборона | помоги, т. Борщ, який працює 
ще й агрономом колгоспу, ні
чого не робить, щоб організу
вати навчання на трирічних 
курсах майстрів сільського гос
подарства, які по суті ще не 
розпочали працювати.

Так марно минають дпі за 
днями, тим часом, подвір'я тва
ринницьких ферм завалені пе
регноєм.

На запитання, чому не ви
возяться місцеві добрива в по
ле, т. Борщ не знаходить, що 
сказати.

—Просто так, пе возимо і 
все.

Ця відповідь ще раз підкрес
лює бездіяльність керівників 
артілі.

Вже давно минули й строки 
закінчення підготовки посівно
го матеріалу, але багато на
сіння ще не очищено, зовсім 
не провадяться заходи по сні
гозатриманню й догляду за 
озиминою.

Досі не закріплена за лан
ками й площа в ЗО гектарів, 
відведена під посів цукрових 
буряків, а бригадир рільничої 
бригади Степан Будяк, корис
туючись безтурботністю прав
ління артілі, замість мобіліза
ції колгоспників на виконан
ня невідкладних завдань тиж
нями пиячить.

Всі ці нерадісні факти свід
чать про те, що керівників ар
тілі нічого не навчили гіркі 
уроки минулого року. Вони 
нродовжують працювати за ме
тодом «якось воно та буде», 
що йде наперекір прагненням 
хліборобів.

—Ні. Так пе буде, — гово
рять колгоспники,—Буде так, 
як цього бажають передові лю
ди артілі.

Треба сподіватися, що рай- 
сільгоспвідділ допоможе хлібо
робам колгоспу «Оборона кра
їни» подолати перешкоди, які 
стоять на шляху здійснення їх 
прагнень.
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ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Пожвавити роботу
На цегельному заводі № 2 є 

непоганий клуб. Та біда в то
му, що він майже завжди на 
замку.

Молодь зверталась до голови 
завкому т. Бельмовича з про
ханням допомогти організува
ти при клубі гуртки художньої 
самодіяльності.

—З вашими здібностями кра
ще не братись за цю справу, 
—відповів віп.

Наскільки помиляється тов.

Поповнюється книжковий фонд бібліотеки
Багато юнаків і дівчат, уч

нів Мартоіванівської вечірньої 
школи робітничої молоді корис
туються послугами сільської 
бібліотеки. Вони тут знаходять 
необхідну книгу, підручник,

За що ж платити гроші?
Восени минулого року я по

селився в новий будинок, збу
дований в селищі Перемога 
по проспекту «Будівельників», 
№ 24. Сподівався, що в новому 
будинку все буде гаразд. Але я 
помилився. Водяне опалення 
виявилось непридатним,і тепер 
доводиться мерзнути в квартирі. 
Всі стіни -в кімнаті вкрились 
цвіллю.

1 хоч опалення, взагалі, не 
працює у всьому будинку, ди-

Берегти народну власність
На території села Ясиноват- 

ки ще з довоєнного часу стоїть 
недобудоване приміщення ніко
ли. Коли його не можна добу
дувати, то принаймні можна ви
користати на інші потреби ве
лику кількість цегли та камін
ня.

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ-

„Що криється за „вечорами молоді"
Під таким заголовком в газеті 

„Більшовицька правда" від 4 січня 
було надруковано статтю про 
низький рівень культурно-освіт
ньої роботи районного Будинку 
культури.

Як повідомив редакцію голова 
виконкому районної Ради депута
тів трудящих т. Журавльов, фак
ти, наведені в статті, ствердились. 
Питання про роботу Будинку куль
тури обговорено на засіданні ви
конкому районної Ради.

Нарада літературної групи
До редакції газети „Більшовиць

ка правда" надходить багато лис
тів, в яких трудящі, особливо мо
лодь. прагнуть в літературній фор
мі висловити свої патріотичні 
думки та почуття. Йдучи назуст
річ початківцям, при редакції ут
ворено літературну групу. Вона 
ставить своєю метою допомогти 
початкуючим авторам в їх твор
чому зростанні.

13 січня відбулася нарада лі
тературної групи, в якій взяли 
участь 11 чоловік. Присутні зас
лухали інформацію про чергові 
завдання групи. Головну увагу 
учасників паради було зосеред
жено на редакційній статті „Прав
ди" „Проти ідеологічних перекру
чень в літературі".

Після цього обговорювались 
твори окремих початківців. З чи
танням свого вірша „Слово мате
рі" виступив завідуючий навчаль

заводського клубу
Бельмович видно з того, що 
молодь сама підготувала хоро
ший новорічний концерт. Ба
гато молодих робітниць, на
приклад, Ніна Торба, Катя По- 
номаренко та інші чудово ви
конували народні пісні та танці.

Проте й після цього завком 
профспілки роботі клубу і гурт
ків художньої самодіяльності 
не приділяє уваги. Клуб і нипі 
відкривається хіба що для про
ведення якихось зборів.

А. Дрокіна.

що допомагає їм краще підго
туватись до занять.

Днями сільська бібліотека 
поповнилась кількома сотнями 
нових підручників.

А. Федоренко

| рекція електростанції регуляр
но подає рахунок його жителям 
за опалення.

Коли хто відмовляється пла
тити, директор електростанції 
т. Нюренберг і бухгалтер т. Ка- 
нін погрожують справу пере
дати до суду.

За що ж вимагають вони 
платити гроші?

П. Нагибін, 
головний механік 

Олександрійської брикетної 
фабрики.

Та про збереження народної 
власності не дбає голова ви
конкому сільської Ради т. Мат- 
віснко, а тому цінні будівель
ні матеріали розкрадаються, 
стіни школи руйнуються.

І. ЗІнченко.

За допущення серйозних поми
лок і недоліків у роботі районно
го Будинку культури директору 
Будинку т. Корлюк оголошено до
гану, завідуючого відділом культ
освітньої роботи районної Ради 
т. Ткачова попереджено, а інст
руктора цього ж відділу т. Бузин
ника з роботи знято.

Намічено заходи, спрямовані на 
поліпшення роботи культосвітніх 
закладів району.

ною частиною дитячого будинку 
імені Сталіна тов. Борик. Його 
вірш дістав позитивну оцінку слу
хачів.

На цій нараді було обрано бю
ро літературної групи, до складу 
якого ввійшли тт. Апостол, Бо
рик, Міркотан, Сергієнко і Лог- 
вин. Присутні доручили бюро 
скласти план роботи літературної 
групи, в якому визначити дні 
консультацій, залучивши до цієї 

' справи викладачів мови і літера
тури шкіл міста.

Було також вирішено налагоди
ти зв'язок з літературним об'єд
нанням при редакції обласної га
зети „Кіровоградська правда" і 
підготувати для друкування на її 
сторінках кращі твори олек
сандрійських початківців.

Успіхи народної 
Польщі

Промислові новобудови
Третій рік шестирічки будівни- 1 

ки польських промислових підпри
ємств відзначають новими досяг
неннями. В Познані почалось будів
ництво першого в країні великого 
заводу по виробництву комбайнів 
і інших збиральних сільськогос
подарських машин.

Великі роботи провадяться по 
дальшому розширенню металур
гійного заводу „Ченстохов". Ко
лектив будівників широко роз
горнув тут змагання за достроко
ву здачу в експлуатацію трубо
прокатного цеху, який своєю про
дуктивністю буде одним з най
більших в Європі.

Механізація 
сільського господарства

У розвитку сільського госпо
дарства Польщі дедалі більшу 
роль відіграють машинно-трак
торні станції. На кінець минулого 
року в країні налічувалось 360 
МТС. їх тракторний парк має 
більш 9 тисяч 680 тракторів. Об
сяг сільськогосподарських робіт, 
виконаних МТС торік, досягає в 

І переводі на м'яку оранку двох 
мільйонів гектарів.

До кінця цього року в країні 
буде 33.5 МТС, а їх тракторний 
парк збільшиться на 38,5 процен
та. Усе це дасть можливість збіль
шиш обсяг робіт МТС у цьому 
році майже в два рази.

(ТАРС).

Заява англійського 
комітету захисту миру

14 січня Англійський комітет 
захисту миру опублікував заяву, 
в якій говориться:

„Пропозиції, внесені Вишинсь- 
ким,— це ще один колосальний 
крок уперед, оскільки вони явля
ють собою щось таке, що західні 
держави не зможуть відкинути, 
бо їм не вдасться знайти для цьо
го ніякого приводу...

Перші коментарі англійських і
. американських кіл показують, що. 

незважаючи на це. робляться спро
би применшити виняткове значен
ня пропозицій Вишинського і 
знайти привід для їх відхилення. 
Це цілком ясно свідчить про те, 
що тільки настійні вимоги широ
ких народних мас дадуть надію на 
те, що під час переговорів буде 
проявлено справжню готовність 
дійти згоди. Необхідно негайно 
зібрати ще тисячі підписів під 
Зверненням про укладення Пакту 
Миру між п'ятьма великими дер
жавами".

(ТАРС).

Переговори про перемир'я в Кореї
Кореспондент агентства Сіньхуа 

передає з Кесона:
14 січня па засіданні підкоміте

ту, який обговорює пункт 3-й по
рядку денного, наш делегат, від
кинувши нерозумну вимогу втру
чання у внутрішні справи Кореї 
після підписання перемир'я, осу
див безперервні погрози і прово
кації американців, що мали місце 
протягом останніх кількох днів. 
Він попередив другу сторону, що 
цим вона нічого не доб'ється.

Наш делегат підкреслив, що 
наша пропозиція від 9 січня, яка 
допускає в розумних межах не
обхідне поповнення воєнного 
спорядження протягом періоду 
перемир'я, па якому наполягають 
американці, цілком достатня для 
розумного розв'язання пункту 3-го 
порядку денного.

Проте друга сторона все ще 
наполягає на своїй безглуздій ви
мозі обмеження будівництва спо
руд у Кореї.» марно намагаючись 
втручатись у внутрішні справи 
Кореї. 1 коли їй не вдається до
битись на переговорах свого, вка
зав наш делегат, вона починає

В'єтнам. Палкою любов'ю і підтримкою у населення користуєть
ся Народна армія, яка веде бої з американо-французькими окупантами-

На знімку: жителі села частують бійців Народної армії.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З'єднання корейської Народної 

армії в тісній взаємодії з части
нами китайських народних добро
вольців на всіх фронтах 15 січня 
вели оборонні бої, завдаючи 
серйозних втрат американо-анг- 
лійським інтервентам і лісинма- 
нівським військам. Збито три лі
таки противника.

15 січня вночі американські 
бомбардувальники піддали звіря

Французький народ продовжує боротьбу проти 
американської окупації

Американські окупанти продов
жують розширяти у Франції сітку 
своїх аеродромів і воєнних баз. 
Газета „Юмапіте", посилаючись на 
відомості, одержані з офіціальних 
джерел, повідомляє про те, що 
найближчим часом біля міста 
Евре (департамент Ер) буде об
ладнана велика авіаційна база 
„Атлантичних сил". Тут будуть 
збудовані казарми, розраховані 
на 4 тисячі чоловік.

Французький народ енергійно 
бореться проти американської 

США вимагають збільшення воєнних витрат 
західноєвропейських країн

о Кореспондент газети „Нью- 
Йорк геральд трібюн" Керр пере
дає з Парижа, що, як повідомля
ють, комітет Гаррімана (виконав
чий орган тимчасового комітету 
12 міністрів країн—учасниць Пів
нічно-атлантичного пакту.—Ред.) 
запропонував витратити 224 млрд. 
доларів на воєнні потреби захід
них держав у найближчі 3 роки. 
З цієї суми на США і Канаду 
припадає 150 млрд. доларів, а на 

погрожувати відкритими прово
каціями.

До таких провокацій вона вда
лась 13 січня, коли її літаки ці
лими групами проникли в повіт
ряний простір Північно-Східного 
Китаю.

Наш делегат з усією серйоз
ністю заявив:

22 серпня минулого року, коли 
вам не вдалось протягти вашу 
нерозумну пропозицію від 27лип
ня відносно встановлення воєнної 
демаркаційної лінії, ви, намагаю
чись зірвати переговори, послали 
літак для бомбардування резиден
ції нашої делегації.

Якщо ви здатні здобути хоч 
яку-небудь науку з минулого, 
вам час припинити використову
вати ваші провокаційні трюки з 
метою погроз і залякування. Ці 
обурливі провокації здатні лише 
викликати гнів народів усього 
світу. З їх допомогою вам не 
вдасться залякати і підкорити ве
ликі сили народів. Миролюбні на
роди всього світу сповнені ріши
мості боротися за мир до кінця.

На засіданні підкомітету, який 

чому бомбардуванню та обстріло
ві західні райони Пхеньяна—най
більш густо заселену частину міс
та. Повітряні пірати скинули ба
гато фугасних бомб різного каліб
ру, в результаті — зруйновано 40 
житлових будинків, під уламками 
яких загинули мирні жителі. Серед 
них 28 дітей.

(ТАРС).

окупації країни. „Юмапіте" пові
домляє, що жителі міста По (де
партамент Нижні Піренеї) оточи
ли машину з американськими 
військовослужбовцями, проголо
шуючи лозунг „Американці, в 
Америку!", „Ми самі хочемо бути 
господарями в своїй країні!", „На
ше життя не продається!".

На стінах будинків, па шляхах, 
на набережних—скрізь у Франції 
можна бачити зараз великі напи
си,, Американці, забирайтесь геть!".

(ТАРС).

західноєвропейські держави—реш
та 74 млрд. доларів.

Керр вказує, що уряд Бельгії 
вже повідомив раду Північно-ат
лантичного пакту, що він не схва
лить збільшення воєнних витрат у 
1952 році; гадають, що Франція і 
Канада зроблять свої застере
ження.

(ТАРС).

обговорює пункт 4-й порядку ден
ного, друга сторона намагалась 
протягти свою пропозицію, пус
тивши в хід безглуздий довід 
про те, що вона в інтересах обох 
сторін. Наш делегат в упор спи
тав: „Коли б ми вимагали звіль
нення всіх наших військовополо
нених, звільняючи лише части
ну ваших і затримуючи решту для 
обміну па наших цивільних осіб, 
хіба ви погодилися б на таку 
пропозицію? Ваша пропозиція 
містить саме таку вимогу. Ви хо
чете. щоб ми звільнили всіх ва
ших військовополонених, в той 
час як ви звільнили б лише час
тину наших військовополонених і 
затримали б більшу частину на
ших військовополонених як за
ложників для обміну на цивільних 
осіб". Друга сторона протягом 
усього засідання, будучи неспро
можною знайти скільки - небудь 
розумні доводи, уникала прямої 
відповіді на ці запитання.

(ТАРС).

Редактор Д. РАВВЕ.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Здобудемо першість 

у змаганні з онуфріївцямн.
По нашій Батьківщині (1 стор.).

І. Собко.—Ленінізм—наш прапор в 
боротьбі за комунізм (2 стор.).

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. П. Горбачен
ий.—Форми дотримали, а про зміст не 
подбали (2 стор.).

Г. Альошин.—Резерви е, повністю 
використати їх! (2 стор.).

В НОМЕРІ:
Доб'ємося нового піднесення соці

алістичного землеробства (3 стор ).

Відважний первовідкриватель Ан
тарктиди (4 стор.).

Трудящі країн народної демократії 
шанують пам'ять великого Леніна 
(4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

Здобудемо першість
у змаганні з

Районна нарада передовиків 
сільського господарства, що не
давно відбулась, підсумувала 
роботу колгоспів, МТС і рад
госпів за минулий рік та ук
лала договір на соціалістичне 
змагання з працівниками сіль
ського господарства Ощфріїв- 
ського району.

Сьогодні газета «Більшовицька
правда» друкує соціалістичне 
зобов'язання хліборобів району. 
Великі і почесні завдання по-
ставили перед собою колгосп
ники, працівники МТС і рад
госпів, спеціалісти сільського 
господарства. Вони прагнуть 
добитися цього року нових ус
піхів у справі вирішення ос
новного завдання 
ного землеробства підвищення 
врожайності всіх 
подарських культур, збільшен
ая поголів'я громадської худо- 

і її продуктив- 
виконання

соціалістич-

сільськогос-

аиіииі ил і о і

зростання 
Для повного

нових зобов'язань хлібороби 
мають всі можливості. Сільське 
господарство району оснащене 
потужною технікою, яка пере
буває в руках висококваліфіко- 

- ваних кадрів, здатних успішно 
^’ь^іити поставлені завдання.

Вовці ■ тсіігр полягає в то- 
,’у, щоб усі колгоспи, радгос

пи і МТС, сільськогосподарсь
кі органи своєчасно і всебічно
підготувались до весняної сів
би, організовано і високоякіс
но провели всі весняні польо
ві роботи. Над здійсненням цих 
завдань і працюють хлібороби 
передових колгоспів іайону. Ви
конуючи постанову листопадо
вого Пленуму ЦК КП(б)У, кол
госпники артілі імені Сталіна, 
Бавдурівської сільради, успіш
но готуються до весняної сів
би. Вони вже відремонтували 
необхідний інвентар, очистили 
посівне насіння, виконують 
завдання по нагромадженню 
місцевих добрив і вологи на
полях.

Наполегливо борються за 
створення необхідних умов для 
вирощування високого врожаю 
хлібороби артілі ім. 18 парткон- 
ференції, імені Карла Маркса, 
імені 18 з'їзду ВКП(б) та ба
гато інших.

В тих колгоспах району, де 
правління артілей і парторга- 
нізації не створили потрібного 
напруження, там підготовка до 
весни проходить ще незадо
вільно. Недопустимо відстають 
колгоспи «Комунар», «Оборо-

онуфріївцямн 
на країни», імені Леніна. Во
ни не виконують графіків ви
везення добрив на поля, по
вільно очищають посівний ма
теріал тощо.

Це сталося внаслідок само
заспокоєння і послаблення ке
рівництва колгоспами з боку 
правлінь і партійних організа
цій.

Весняна сівба ке за горами. 
Тому дальше зволікання в про
веденні основних зимових агро
технічних заходів—нестерпне. 
Треба, щоб правління колгос
пів, партійні і комсомольські 
організації по-більшовицькону 
здійснювали постанову листо
падового Пленуму ЦК 1Ш(б)У, 
покінчили з неорганізованістю 
і самопливом в підготовці до 
весняної сівби.

Уже тепер слід скласти ви
робничі плани і прибутково- 
видаткові кошториси колгоспів 
на 1952 рік, затвердити робо
чі плани весняно-польових ро
біт і довести ї.\ до кожної 
рільничої бригади, .^нки, оз
найомити з ними кож* го кол
госпника.

Високі зобов'язання, взяті 
в галузі тваринництва, вима
гають поліпшення утримання 
й годівлі громадської худоби. 
Треба повсюдно укомплектува
ти тваринницькі бригади кад
рами, здатними забезпечити 
зразковий догляд за худобою, ор
ганізувати перероблювання кор
мів, енергійніше провадити ме
ханізацію трудомістких робіт 
на фермах і т. д.

Нові підвищені зобов'язан
ня, взяті хліборобами району 
на 1952 рік, — показник зрос
лої сили колгоспного ладу і 
високого патріотизму колгосп
ного селянства, його прагнен
ня створити в нашій країні 
достаток продуктів харчування 
і сировини для промисловості.

Завдання партійних і ком
сомольських організацій, спе
ціалістів сільського господарст
ва очолити патріотичні праг
нення хліборобів, озброїти їх 
передовою агробіологічною на
укою та передовим досвідом і 
на основі широко розгорнуто
го соціалістичного змагання 
домогтися безумовного вико
нання взятих соціалістичних 
зобов'язань.

Завоюємо першість в зма
ганні з хліборобами Онуфріїв- 
ського району!

---------------------♦

Закінчення видання Творів
В. І. Леніна українською мовою

Державне видавництво полі
тичної літератури Української 
РСР випустило в світ у перек
ладі на українську мову трид
цять четвертий і тридцять п'я
тий томи Творів геніального 
організатора більшовицької пар
тії і великого творця передової

в світі радянської держави В. І. 
Леніна. Переклад здійснений 
Українським філіалом інституту 
Маркса—Енгельса —Леніна при 
ЦК ВКІІ(б). Цим завершено ви
дання Творів В. 1. Леніна ук
раїнською мовою.

(РАТАУ).

По нашій Батьківщині
☆

За останні роки багато нових будинків збудо
вано в м. Ізмаїлі. Серед них—будинки російського 
драматичного театру і педагогічного училища, жит
лові будинки для працівників Дунайського пароп
лавства, для робітників і службовців нового меха
нізованого цегельного заводу.

На знімку: будинок російського драматичного 
театру імені Т. Г. Шевченка в м. Ізмаїлі, збудо
ваний в 1951 році.

Фото В. Юдіна (Прескліше РАТАУ).

☆

Замовлення виконане 
достроково

Колектив Митіїценського ма
шинобудівного заводу успішно ви
конує замовлення великих будов 
комунізму. 15 січня підприємство 
відвантажило на адресу „Куйби- 
шевгідробуду“ останні автосамо
скиди в рахунок замовлення на 
перший квартал.

Нові електростанції 
в колгоспах Білорусії

Електрифікація сільського гос
подарства Білорусії набирає все 
більшого розмаху. Тепер електри
фіковано 730 колгоспів республі
ки. На тваринницьких фермах і в 
підсобних підприємствах сільгосп
артілей встановлено більше 2.700 
моторів. В цьому році в колгос
пах Білорусії буде збудовано 
близько 60 нових електростанцій.

500 нових радіовузлів
В минулому році в селах Украї

ни стали до ладу більше 500 но
вих радіовузлів. У будинках кол
госпників встановлено понад 200 
тисяч радіоточок — на 100 тисяч 
більше, ніж у 1950 році. Тепер в 
селах республіки налічується по
над 22 тисячі радіофікованих сіл. 

Театральна постава на екрані
В Московському Будинку кіно 

відбувся перегляд фільму „Прав
да хорошо, а счастье лучше“—ек
ранізованої постановки держав
ного Малого театру. Цей фільм 
є першим досвідом екранізації 
театрального спектаклю. Мільйони 
радянських глядачів зможуть по
бачити класичну п'єсу в поста
новці і виконанні визначних май
стрів сцени.

Котли для надпотужної турбіни
Машинобудівники Ново-Крама

торського заводу імені Сталіна 
будують котли для першої в світі 
парової турбіни потужністю в 150 
тисяч кіловат, яка виготовляється 
на металічному заводі в Ленін

граді. Перший котел уже виго
товлено і відправлено для оста
точного складання і випробуван
ня на таганрогський завод „Крас
ивій котельїцик*.

Південний порт п'яти морів
У цьому році стане до ладу 

Волго-Донський канал, який зв'я
же Біле, Балтійське, Каспійське, 
Азовське і Чорне моря. Вперше 
почнеться безпересадочне річко
ве пасажирське сполучення між 
Москвою і Ростовом на Дону. 
Ростов готується до прийому па

сажирів і суден пової водно-тран
спортної магістралі. Провадиться 
будівництво павільйону для паса
жирів, розширюється набережна 
По схилу і спусках, прилеглих до 
порту, будуть збудовані багато
поверхові будинки.

230-річчя Кузнецького вугільного басейну
Кузнецькому вугільному басей

ну минуло 230 років. Відкрив його 
селянин-кріпак рудознавець Ми
хайло Волков. За роки сталінсь
ких п'ятирічок тут виросли вели
кі промислові центри, побудовано 
десятки величезних, оснащених 
найновішою технікою шахт, кож

на з яких дає більше вугілля, ніж 
весь дореволюційний Кузбас. Спо
руджено кузнецький металургій
ний комбінат імені Сталіна, ство
рена потужна хімічна промисло
вість. Збудовано машинобудівні 
заводи.

За високі врожаї хліба на всій площі
Хлібороби Курганінського райо

ну звернулися з закликом до всіх 
працівників сільського господар
ства Кубані—розгорнути змаган
ня за якнайшвидше впровадження 
комплексної механізації сільсько
господарського виробництва, під
вищення врожайності і зростання

продуктивності тваринництва. Кур- 
ганінці вирішили одержати на всій 
площі по 170 пудів озимої пше
ниці і підвищити проти минулого 
року врожайність інших сільсько
господарських культур на 6—10 
центнерів з гектара.

Велика економія пального
Машинно-тракторні станції Ку

бані підбили підсумки соціаліс
тичного змагання за економне 
витрачання пального в минулому 
році. Всього механізатори зеко
номили 2.235 тонн нафтопродук

тів. Високих показників добився 
колектив Албашської МТС, Но
во-Мінського району, який зеко
номив 86 тонн палива. Всі польо
ві роботи трактористи виконали 
відмінно. (РАТАУ).

Видання в СРСР Творів В. І. Леніна за 1917—1951 рр.
Великого поширення в на

шій країні набрали праці кла
сиків марксизму-ленінізм у. За 
даними Всесоюзної книжкової 
палати, за роки радянської вла
ди Твори К. Маркса, ф. Енгель
са, В. І. Леніна, И. В. Сталіна 
видані тиражем 889 мільйонів 
примірників.

222 мільйони 360 тисяч при

мірників досяг „тираж Творів 
В. І. Леніна. Його геніальні 
праці виходять 78 мовами, у 
тому числі мовами народів СРСР, 
які не мали до Великої Жовт
невої соціалістичної революції 
письменності,—лезгінською, та
тарською, кабардинською, ади
гейською, хакаською, тувинсь
кою та іншими.

Одинадцятьма мовами—росій
ською, українською, узбецькою, 
казахською, грузинською, азер
байджанською, литовською, ла
тиською, вірменською, естон
ською видаються Твори В. 1. 
Леніна. Тепер закінчені видан
ня Творів Леніна російською, 
українською і латиською мо
вами. (ТАРС).

Відкрилась шоста міська партійна конференція
Учора о 12 годині відкри

лась шоста міська партійна 
конференція. Під бурхливі оп
лески, що перетворилися в дов
готривалу овацію, конференція 
обрала почесну президію—По- 
літбюро ЦК ВКП(б) на чолі з 
великим вождем партії і ра
дянського народу товаришем 
Сталіним.

Конференція затвердила та
кий порядок денний;

1. Звіт про роботу міськко
му КП(б)У.

2. Звіт ревізійної комісії 
про фінансову діяльність міськ
кому КП(б)У.

3. Вибори міськкому КІІ(б)У.
4. Вибори ревізійної комісії 

міськкому КП(б)У.
З доповіддю по першому 

питанню виступив секретар 
міськкому КП(б)У т, Самохотін.

Доповідь по другому питанню 
зробив голова ревізійної комі
сії міськкому партії т. Бори- 
сенко.

По обох доповідях розгорну
лися дебати, в яких взяло 
участь 17 чоловік.

Конференцію вітала делега
ція піонерів міста.

Сьогодні конференція про
довжує свою роботу,
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Ленінізм—наш
Радянський народ і все пе

редове людство відзначає двад
цять восьмі роковини з дня 
смерті Володимира Ілліча 
Леніна, творця більшовицької 
партії і Радянської держави, 
великого вождя трудящих усіх 
країн.

Безсмертна заслуга Леніна 
в тому, що він розробив учен
ня про революційну партію 
робітничого класу і створив 
велику партію більшовиків. За 
створення більшовицької пар
тії разом з Леніним боровся 
товариш Сталін. У тісній спів
дружності Ленін і Сталін ви
ховали і загартували партію 
більшовиків у боротьбі за спра
ву робітничого класу і перетво
рили її в найреволюційнішу 
партію в світі.

Велич Леніна, вказує това
риш Сталін, полягає в тому, 
що він, створивши республіку 
Рад, тим самим показав надію 
пригнобленим масам усього 
світу, що надія на визволення 
не втрачена, що панування по
міщиків і капіталістів не дов
говічне, що царство праці мож
на створити зусиллями самих 
трудящих.

Разом з Леніним створювані 
зміцнював Радянську державу 
товариш Сталін. Ленін і Сталін 
запалили серця робітників і 
селян усього світу надією на 
визволення. Цим і пояснюєть
ся той факт, що імена Леніна 
і Сталіна стали найлюбимішими 
іменами серед трудящих мас.

Після смерті В. 1. Леніна 
вчення Леніна невтомно роз
виває і втілює в життя його 
вірний соратник і друг, наш 
великий вождь і вчитель
ІІ. В. Сталін. Виконуючи за
повіти Леніна, товариш Сталін 
розробив геніальний план по
будови соціалізму в нашій кра
їні і очолив боротьбу радянсь- і 
кого народу за його здійснен
ня. Завдяки соціалістичній ін- 1 
дустріалізації країни і колек- і 
тивізації сільського господар
ства Радянський Союз став мо
гутньою соціалістичною держа
вою, незламним оплотом бо
ротьби трудящих усього світу 
за своє визволення.

У Великій Вітчизняній війні 
радянського народу проти ні- ! 
мецько-фашистських загарбни
ків особливо яскраво прояви- ' 
лися життєва сила радянського

суспільного і державного ладу, 
могутність збройних силСРСР, 
мудрість політики більшовиць
кої партії.

Великий зодчий комунізму 
товариш Сталін, розвиваючи 
вчення Леніна, накреслив ге
ніальну програму комуністич
ного будівництва. Найглибшою 
вірою в сили радянського на
роду пройняті історичні слова 
товариша Сталіна про те, що 
побудувати комунізм в одній 
країні повністю можливо, особ
ливо в такій країні, як Ра
дянський Союз.

Більшовицька партія і Ра
дянська держава планомірно і 
в гігантському масштабі ство
рюють матеріальну основу ко
мунізму, організовують нове 
могутнє піднесення всіх галу
зей народного господарства.

Перетворюється в життя ве
ликий ленінський заповіт про 
те, що комунізм—це Радянсь
ка влада плюс електрифікація 
всієї країни. 11а Волзі, Дону, 
Дніпрі і Аму-Дар'ї споруджую
ться великі сталінські будови 
комунізму—найбільші в світі 
гідротехнічні спорудження. Но
ві електростанції будуть дава
ти щорічно двадцять два з по
ловиною мільярди кіловат-го
дин дешевої електроенергії.

Будова комуністичного сус
пільства може бути досягнута 
шляхом творчої праці і бороть
би мільйонів. Комунізм почи
нається там, вказував Ленін, 
де з‘являється самовіддана тур
бота рядових робітників про 
збільшення продуктивності пра
ці, про охорону кожного пуда 
хліба, вугілля, заліза і ін
ших продуктів, що належать 
суспільству.

Соціалістичне змагання, що 
охопило всю нашу країну, спов
нене прикладами масового тру
дового героїзму робітників, кол
госпників і радянської інтелі
генції в ім'я перемоги комуніз
му. Проникнуті безмежною лю
бов'ю і довір'ям до більшовиць
кої партії, до товариша Сталіна, 
радянські люди успішно викона
ли післявоєнну п'ятирічку і 
нині добиваються нових і но
вих успіхів у дальшому рухо
ві вперед, до комунізму.

Особливого значення в пе
ріод переходу від соціалізму до 
комунізму набуває комуністич

прапор в боротьбі за комунізм
не виховання трудящих. Кому
нізм не може бути побудова
ний без повного викорінення 
пережитків капіталізму в сві
домості людей. Побудова ново
го суспільства вимагає кому
ністичного ставлення до праці, 
турботи про охорону і збіль
шення соціалістичної власнос
ті. Чим вища буде свідомість 
радянських людей, тим швид
ше буде наше просування до 
комунізму. Ідеї ленінізму слу
жать могутньою зброєю кому
ністичного виховання трудящих 
в дусі радянського патріотиз
му, дружби народів і інтерна
ціоналізму. Товариш Сталін 
вчить: «Пам'ятайте, любіть, 
вивчайте Ілліча, нашого вчите
ля, нашого вождя».

Двадцять вісім років, що ми
нають після смерті В. 1. Леніна, 
насичені подіями всесвітньо- 
історичного значення. Ленінізм 
став прапором і керівництвом 
до дії для мільйонів простих 
людей на всій земній кулі. 
Соціалістичні перетворення в 
країнах народної демократії, 
історична перемога великого 
китайського народу, успіхи 
визвольного руху колоніаль
них і залежних народів, геро
їчна боротьба волелюбного ко
рейського народу проти аме
риканських інтервентів свід
чать про те, що ленінізм жи
ве і перемагає.

Мільйони прихильників ми
ру палко підтримують миро
любну політику створеної Ле
ніним і Сталіним Радянської 
держави. Наша країна очолює 
могутній демократичний, анти 
імперіалістичний табір. В Ра
дянському Союзі передове люд
ство бачить втілення ленінсь
ко-сталінських принципів миру 
і дружби між народами всієї 
землі.

Борючись і перемагаючи під 
прапором Леніна, радянський 
народ тісно згуртований нав
коло партії більшовиків, нав
коло товариша Сталіна. У 
Сталіні, найвеличнішій людині 
сучасності, втілена воля і муд
рість Леніна. Сталін—це Ленін 
сьогодні. З упевненістю див
ляться радянські люди в своє 
прекрасне майбутнє. Товариш 
Сталін веде партію, увесь ра
дянський народ до повної пе
ремоги комунізму.

I. Собко.

Партійне життя
Форми дотримали, 

а про зміст не подбали
На занятті, що відбулося 17 

січня, пропагандист т. Скач- 
ков поставив слухачам кілька 
запитань. Підрозділ з Твору
ІІ. В. Сталіна—національне 
питання і ленінізм вивчався 
раніше. Відтоді минуло 7 днів, 
але мало хто з слухачів по- 
справжньому підготувався до 
бесіди.

На перше запитання, про 
визначення нації, погодилась 
давати відповідь т. Мамаєва. 
Вона має знання, добре підго
тувалась до заняття і могла 
відповідати на всі запитання з 
вивченого матеріалу. Тільки 
т. Мамаєва правильно відпові
дала на запитання про май
бутність націй і мов. В бесіді 
брали також участь гуртківці 
тт. Копитько, Королькова та 
Староконь. Інші 8 слухачів в 
час бесіди, шукаючи відповіді 
на поставлені запитання в під
ручниках і конспектах, відмов
чувалися.

Чому така низька актив
ність слухачів, чому значна 
частина гуртківців погано го
туються до занять і відмовчу
ються на них? Питання з'ясо
вується зразу, коли звернути 
увагу на рівень загальноосвіт
ньої підготовки слухачів цього 
гуртка.

Справді, слухачка т. Король- 
кова має вищу освітуЛ1І,уг. Ма
маєва, ВерШИНІЦанські'і'арОКОНЬ 
—незакінченюшалц.у, 12 гурт
ківців— сер' ійїб і незакінчену 
середню, а 8—нижчу. Чи вар
то доводити помилковість та
кого комплектування гуртка.

До гуртка по вивченню іс
торії ВКІ1(б) підвищеного ти
пу другого року навчання 
входять комуністи партійних 
організацій фінбанківських пра
цівників, контори зв'язку, зміш- 
торгу та міськкомунгоспу. В 
ньому навчаються секретарі 
цих парторганізацій тт. Чугуй,

До ленінських днів
Трудящі Байдаківської бри

кетної фабрики свято шанують 
пам'ять В. І. Леніна.

У фабричному клубі, в це
хах і гуртожитках агітатори 
проводять в ці дні бесіди про

Крячко, Вершиніна та Мовчан, 
але справою поліпшення якос
ті навчання і відвідування за
нять вони по-справжньому не 
займаються. Тов. Крячко, нап
риклад, із 15 занять відвідав 
лише 6, а слухачі парторгані- 
зації, де він працює секрета
рем, тт. ІІохлсба і Щербина 
пропустили: перший—11, а 
другий—6 занять.

На 8 заняттях із 15 були 
присутніми гуртківці тт. Ку- 
черенко (міськфінвідділ) та Іва
нова (змішторг). З 24 слуха
чів гуртка тільки т. Будило 
відвідав усі заняття.

Керівник гуртка т. Скачков 
методично бесіду будує пра
вильно і розповідь він теж 
веде в доступній формі, але це 
піяк не полегшує ускладнених 
умов, бо, готуючись до занять, 
т. Скачков не завжди зважає 
на особливість аудиторії.

Ось і зараз, на занятті 17 
січня, пропагандист в час бе
сіди не звернув уваги на те, 
що окремі слухачі плутають 
вирази «нація» і «національ
ність», недоречно вживають 
вирази «відмирання мови» і 
т. д. Роблячи вступну лекцію 
по одинадцятій темі «Партія 
більшовиків у-боротьбі за .ко
лективізацію сільського го,^ 
дарства (1930 — 1934 роки/Т 
т. Скачков не виділив часу, 
щоб розповісти слухачам про 
використання трудящими країн 
народної демократії багатого 
досвіду переходу сільського 
господарства на соціалістичні 
рейки в СРС2. ■-»

Підвищити ідеини? рій Ч 
занять і виправити помилки в 
комплектуванні цього гуртка 
неважко. Треба тільки, щоб 
працівники парткабінету міськ
кому КІІ(б)У і секретарі первин
них парторганізацій по-справ
жньому взялися за цю справу.

П. Горбаченко.

життя і діяльність вождя тру
дящих всього світу В. 1. Леніна. 
У бібліотеці організовано вис
тавку літератури, виготовлено 
фотомонтаж, присвячені В. 1.

| Леніну.

Резерви є,
Вугільна промисловість 

СРСР невпинно йде вгору. В 
минулому році зроблено новий 
крок вперед. Шахтарі не тіль
ки достроково виконали план 
видобутку вугілля, але і ство
рили необхідні державні ре
зерви.

Разом з гірниками Донбасу, 
Кузбасу і інших вугільних ра
йонів країни свій вклад в спра
ву зміцнення могутності нашої 
Батьківщини внесли і вугіль
ники Олександрії. Шахти № 2 
і № 3 додатково до плану ви
добули тисячі тонн палива. Ба
гато понадпланової продукції 
випустили Олександрійська бри
кетна фабрика,завод «Червоний 
ливарник», електростанція.

Однак, здобуті успіхи слід 
розцінювати лише як початок 
боротьби за дальше піднесення 
вуглевидобутку, за рентабельну 
роботу. У нас є ще такі під

повністю використати
приємства, як Байдаківський 
вуглерозріз, Байдаківська бри
кетна фабрика, які в минулому 
році мали низькі показники.

Отже перед багатотисячним 
колективом гірників стоїть бо
йове завдання — в новому році 
працювати ритмічно, щодня ви
конувати і перевиконувати план 
з усіх показників, добитись то
го, щоб не було жодної відста
лої дільниці. А досягти цього 
можна шляхом кращого вико
ристання техніки, впроваджен
ня графіку, зміцненням техно
логічної дисципліни.

Приводячи в дію внутрішні 
резерви, переважна більшість 
підприємств тресту з перших 
днів нового року працює на ви
сокому рівні. Завдання по ви
добутку вугілля, по вскриші, 
випуску брикету, виробітку 
електроенергії за 18 днів січня 
перекриті.

їх!
Ми маємо всі умови і далі 

нарощувати темпи. Головне за
раз — ліквідувати відставання 
Байдаківської брикетної фаб
рики.

Для цього треба привести в 
зразковий стан пресувальне 
господарство, сушильні бараба
ни, підготувати транспортерне 
устаткування; знизити витратні 
коефіцієнти па виробіток тонни 
брикету—пару, електроенергії, 
вугілля; ліквідувати знсосібку 
в догляді за механізмами, пе
редати все обладнання на со
ціалістичне збереження.

Відповідальні завдання стоять 
і перед колективом електро
станції. Він повинен удоско
налювати і освоювати техноло
гічну схему роботи котельних 
установок, знизити витрати 
електроенергії на власні пот
реби.

Багато треба зробити на Бай- 

і даківському вуглерозрізі. Необ
хідно створити фронт робіт для 
відвального агрегату, вийняти 
понад 300 тисяч кубометрів по
роди. З вирішенням такого зав
дання відпаде необхідність у 
створенні великого відвального 
господарства і транспортуванні 
грунту електровозами. Це дасть 
кілька мільйонів карбованців 
річпої економії.

Гірникам слід швидше закін
чити проходку розрізної тран
шеї, капітально відремонтувати 
весь екскаваторний парк. І не 
тільки відремонтувати, але й 
піднести коефіцієнт викорис
тання механізмів.

Значні можливості для під
несення видобутку вугілля є на 
шахтах.

Хороший приклад в боротьбі 
за план показує колектив шах
ти № 2, який з місяця в мі
сяць нарощує темпи, приводить 
в дію внутрішні резерви вироб
ництва. Підприємство працює 

1 рентабельно.

Зразки високої продуктив
ності праці тут показують По
чесний шахтар наваловідбійник 
Михайло Ларіонов, знатні гір
ники Григорій Тригуб, Григорій 
Пуховий, Іван Осиченко. їх 
виробіток становить 150—180 
процентів змінної норми.

Резерви виробництва у нас 
великі. Вони—в повиому вико
ристанні техніки, впровадженні 
графіка циклічності, в поліп
шенні організації праці, поши
ренні досягнень новаторів, роз
витку раціоналізаторського та 
винахідницького руху.

Зараз з ініціативи колективу 
електростанції розгортається 
соціалістичне змагання за дост
рокове виконання плану пер
шого кварталу. Підхопимо цей 
почин на всіх підприємствах 
нашого тресту, приведемо в дію 
всі резерви.

Г. Альошин, 
керуючий трестом 

„Олександріявугілл я *,
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Доб'ємося нового піднесення соціалістичного землеробства
Соціалістичне зобов'язання колгоспів,

Виконуючи історичну поста
нову лютневого Пленуму ЦК 
ВКІІ(б) та постанову Ради Мі
ністрів Союзу РСР і ЦК ВІШ(б) 
про трирічний план розвитку 
громадського колгоспного і рад
госпного тваринництва та бо
рючись за першість в соціаліс
тичному змаганні з хліборобами 
Онуфріївського району, праців
ники соціалістичного землероб
ства нашого району минулого 
року домоглись деяких успіхів.

Більш організовано, при кра
щій якості проведені всі най
важливіші сільськогосподарські 
роботи. Це дало змогу завою
вати непогані врожаї зернових 
і технічних культур, виконати 
державний план розвитку гро
мадського тваринництва, підви
щити його продуктивність і 
достроково розрахуватися з дер
жавою по всіх видах обов'яз
кових поставок, засипати необ
хідну кількість насінних, стра

Піднесення культури соціалістичного 
землеробства

1. Для забезпечення вико
нання плану освоєння траво
пільних сівозмін у всіх колгос
пах району:

а) посіяти в 1952 році 2500 
гектарів багаторічних трав, у

ІеіГга'рї^-ДіІсан-

Увиділити насінників багато
річних трав минулих років 1100 
гектарів;

в) закінчити внутрігоспо
дарський землеустрій у всіх 
колгоспах до 1 серпня 1952

Виготовити і використати
ГцЯих добрив, гншо'^30 ти- 

,¥ч тонн, перегною—15 тисяч 
тонн, попелу 400 тонн і збу-

рослинництвуПо
Виростити у 1952 році такий 

урожай сільськогосподарських 
культур з кожного гектара:

1. Всіх зернових—по 20 цент
нерів, в тому числі озимих—по 
20 центнерів, кукурудзи—по ЗО 
центнерів, проса—по 18 центне
рів, гречки — 13 центнерів з 
гектара.

2. Соняшників —18 центне
рів. 7

3. Льону-кудряшу — 9 цент
нерів.

4. Цукрових буряків — 225 
центнерів.

Для одержання високих врожаїв зобов*
^1. Сівбу ранніх зернових 
культур провести за 4 — 5 ро
бочих днів.

2. Посів цукрових буряків 
завершити за 5 — 6 робочих 
днів.

3. Всі зернові посіяти про
труєним, а 40 процентів по
сівів—яровизованим насінням.

4. На всій площі зернові, 
соняшник, кукурудзу посіяти 
тільки сортовим насінням, при 
чому сівбу кукурудзи провести 
виключно квадратно-гніздовим 
способом.

5. Провести не менше двох 
звичайних прополок зернових 
культур і одну сортову.

6. ПІаровку цукрових буря
ків закінчити за 3 — 4 робочі 
дні, проривку—за 6—7 робо
чих днів і перевірку—за 4—5 
робочих днів.

7. Зробити підживлення цук

хових, фуражних та інших фон
дів, поліпшити добробут кол
госпників.

Досягнуті результати та 
неоцінима допомога, яку по
дають колгоспам, МТС і рад
госпам району комуністична 
партія, радянський уряд і осо
бисто товариш Сталін, створи
ли необхідні умови для даль
шого, неухильного розвитку 
всіх галузей соціалістичного 
землеробства у 1952 році.

Тому ми, колгоспники, кол
госпниці, працівники МТС і 
радгоспів, спеціалісти сільсько
го господарства району, вклю
чаючись в соціалістичне зма
гання з хліборобами Онуфріївсь
кого району за одержання висо
кого врожаю всіх сільськогос
подарських культур, за дальше 
піднесення громадського тва
ринництва в 1952 році, беремо 
на себе такі зобов'язання: 

дувати 52 гноєсховища.
3. Завезти і внести під сіль

ськогосподарські культури 10 
тисяч центнерів мінеральних 
добрив.

4. Провести снігозатримання 
на площі 15 тисяч гектарів.

5 ."-Досадити лісозахисних 
смуг на К>0 гектарів і
посіяти в р.ги '[них лісопи- 
томпиках 2 геь^,. ''чрево ча
гарникових порід. Ж

6. Посадити садів, виноград
ників і ягідників на площі 50 
гектарів.

7. Збудувати 8 ставків з пло
щею водного дзеркала 40 гек
тарів.

5. Картоплі—160 центнерів.
6. Овочів—175 центнерів.
7. Кормових корнеплодів — 

300 центнерів.
8. Бахчевих культур — 180 

центнерів.
9. Сіна багаторічних трав —

35 центнерів.
10. Сіна однорічних трав — 

25 центнерів.
11. Насіння люцерни — 2 

центнери.
12. Насіння еспарцету — 7 

центнерів з гектара.
язуємось:

рових буряків місцевими і мі
неральними добривами на пло
щі 1250 гектарів і забезпечи
ти густоту корненасадженпя не 
менше 110 тисяч рослин на 
кожному гектарі.

8. Провести додаткове опа
лювання соняшників і куку
рудзи на тисячі гектарах і 
багаторічних трав—на 800гек
тарах.

9. Зібрати ранні зернові 
культури, не допускаючи втрат, 
за 15 робочих днів.

10. Завершити обмолот всіх 
культур за ЗО робочих днів.

11. Збирання цукрових бу
ряків провести за ЗО робочих 
днів, а вивезення цукрової си
ровини на заготівельні пункти 
завершити до ЗО жовтня 1952 
року.

12. Всіма засобами вости на
полегливу боротьбу З ШКІДНИ

КИ 1С і радгоспів
ками і хворобами сільськогос
подарських культур, широко 
застосовувати хімічні і біоло
гічні засоби боротьби.

Виконати державний план 
хлібозаготівель колгоспами і 
радгоспами району (без куку
рудзи) до 10 серпня, а по ку
курудзі до 1 жовтня 1952 року.

Заходи забезпечення 
високого врожаю 

у 1953 році
1. Завершити план підняття 

парів до 1 травня цього року. 
Протягом літа утримувати па
ри в чистому стані, для чого 
зробити не менше 5 культивацій.

2. Сівбу озимих культур 
провести виключно сортовим 
насінням за 10 робочих днів.

3. Оранку зябу на всій пло
щі посіву ярих культур в 1953 
році закінчити до 15 жовтня 
1952 року і підняти 5900 гек
тарів чорних парів.

По інших галузях 
сільського господарства

1. Своєчасно провести ремонт
ні роботи в усіх колгоспних са
дах, забезпечити добрий дог
ляд за ними і зібрати не мен
ше ЗО центнерів фруктів з кож
ного гектара саду.

2. Зарибнити весною ставки 
площею в 60 гектарів, впусти
ти в них 200 тисяч мальків 
коропа. З зарибнених ставків 
восени виловити не менше 150 
центнерів риби.

3. До 15 лютого повністю 
підготувати парникове госпо
дарство з забезпеченням ви
рощування необхідної кількос
ті розсади овочевих культур.

4. Мати на 1 січня 1953 
року в колгоспних пасіках 
2.300 бджолосімей і одержати 
від кожної бджолосім'ї по ЗО 
кілограмів меду і 0,8 кілогра
ма воску.

5. Домогтися перевиконання
За дорученням районної наради передовиків зобов'язання підписали:
О. Журавльов—голова виконкому районної Ради депутатів трудящих, І. Божков 

—секретар райкому КП(б)У, Л. Дубовенко—голова колгоспу імені 18 з'їзду ВКП(б), 
Г. Буйнов—голова бандурівського колгоспу імені Сталіна, Г. Лисогорський—завідую
чий сільськогосподарським відділом райкому КП(б)У, І. Попов—голова колгоспу імені 
18 партконференції, І. Іванов—чабан колгоспу „Шлях до соціалізму", М. Губа—зоотех
нік колгоспу імені 18 з'їзду ВКП(б), М. Сердюк—доярка бандурівського колгоспу іме
ні Сталіна, М. Жук—директор Користівської МТС, Є. Нікітін—директор бурякорадгос
пу „Комінтерн", Д. Клименко—свинарка колгоспу імені Ворошилова, С. Горбенко— 
директор Олександрійської МТС, П. Солістий—директор Лікарівського кінзаводу,,І. Бон
даренко—зав. райсільгоспвідділом, 1. Чапаев —комбайнер Олександрійської МТС, 
О. Бунтовський—комбайнер Користівської МТС, В. Бузаньов—головний агроном рай- 
сільгоспвідділу. М. Тітенський—головний зоотехнік райсільгоспвідділу, Ф. Погорілий— 
бригадир тракторної бригади Олександрійської МТС, П. Пиндюк—бригадир тракторної 
бригади Користівської МТС, А. Байда—головний агроном Олександрійської МТС, 
І. Савченко—тракторист Олександрійської МТС, О. Мельниченко—тракторист Корис
тівської МТС, І. Чуприна—голова виконкому Дівочепільської сільради, М. Кошулько— 
секретар парторганізації колгоспу імені Калініна.

Фото Ю. Копита. (Прескліше РАТАУ).

Олександрійського району на 1952 рік
плану збору урожаю тутового 
шовкопряду. З кожної коробки

По машинно-тракторних станціях
1. Забезпечити одержання 

врожайності не нижче зобо
в'язань, взятих в обслуговува
них колгоспах. План трактор
них робіт виконати до 15 жов
тня 1952 року.

2. -Виробити на кожен 15- 
сильний трактор 800 гектарів 
умовної оранки.

3. Зібрати на кожен 15 фу
товий комбайн не менше 350

По тваринництву
1. До 1 серпня 1952 року 

виконати державний план роз
витку громадського тваринниц
тва по всіх видах худоби і пти
ці, а по маточному поголів'ю— 
до 1 вересня.

2. Виростити: на 100 коне
маток 80 лошат, на 100 ко
рів і нетелів—98 телят, на 
100 вівцематок—120 ягнят, 
одержати від кожної свиномат
ки 18 ділових поросят, від 
кожної каракульової вівці на
стригти 3 кілограми вовни, від 
кожної песушки одержати 80 
яєць, надоїти від кожної фу
ражної корови 2000 літрів мо
лока (крім радгоспів).

3. Виконати до 1 листопада 
1952 року державні поставки 
по всіх видах продуктів тва
ринництва.

4. Відгодувати па кожні 100 
гектарів орної землі 12 свиней 
вагою не менше 100 кілогра
мів кожна.

5. Організувати в кожному 
колгоспі літнє табірне утри
мання худоби і забезпечити 
достаток соковитих кормів на 
1952—53 роки.

6. Збудувати у 1952 році: 
конюшень—5, скотарників— 
25, свинарників—25, вівчарни- 
ків—16, пташників—25, бу
динків сільськогосподарської 

грени одержати не менше 42 
кілограми коконів.

гектарів зернових і технічних 
культур.

4. Забезпечити якісне вико
нання договорів МТС з кол
госпами по всіх видах робіт, 
особливу увагу звернути на 
заготівлю та перероблення кор
мів, механізацію трудомістких 
робіт на фермах, будівництво 
ставків і догляд за лісосмуга
ми та виноградниками.

культури—2, зерносховищ— 
10 та 20 інших будівель.

♦
* &

Перевірку виконання соціа
лістичних договорів Олександ
рійського і Онуфріївського ра
йонів провадити по періодах 
сільськогосподарських робіт.

Товариші колгоспники і кол
госпниці, працівники радгоспів 
і МТС, спеціалісти сільського 
господарства району! Розгорне
мо бойове соціалістичне зма
гання колгоспів, рільничих, 
тваринницьких і тракторних 
бригад, ланок, трактористів і 
комбайнерів за нові успіхи 
сільського господарства у 1952 
році.

Розгорнемо всебічну підго
товку до Всесоюзної сільсько
господарської виставки, щоб за
воювати право взяти участь в 
цьому всесоюзному огляді піс
лявоєнних досягнень соціаліс
тичного землеробства.

Поставлені завдання вимага
ють від нас наполегливої бо
ротьби, і ми не шкодуємо сво
їх сил, щоб вийти перемож
цями у змаганні з хліборобами 
Онуфріївського району, щоб 
зробити 1952 рік роком висо
ких сталінських урожаїв і ви
сокої продуктивності тварин
ництва.

★

Колгоспники сільськогосподарсь
кої артілі ім. Комінтерна Черні
вецького району, Вінницької об
ласті, збудували гідроелектростан
цію. Одержувана електроенергія 
використовується у млині, лісо
пилці, а також для механізації 
трудомістких процесів на тварин
ницьких фермах, для освітлення 
виробничих приміщень і житло
вих будинків у колгоспі.

На знімку: в машинному залі 
гідроелектростанції. Черговий по 
станції комсомолець Федір ГРИ- 
ЦИЩИН готує станцію до пуску.

★
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Закордонна преса про міжнародну економічну 
нараду в Москві

Трудящі країн народної демократії 
шанують пам'ять великого Леніна

16 січня газета «Лідове но
ві пи» у статті під заголовком 
«Міжнародна торгівля—засіб до 
зближення» аналізує сучасні 
економічні взаємовідносини між 
країнами. Відзначаючи, що ім
періалісти СІНА ведуть агресив
ну, дискримінаційну політику 
в міжнародній торгівлі і при
мушують підкорятися цій полі
тиці ті капіталістичні держави, 
які потрапили в залежність від 
США, газета пише, що внаслі
док цього багато «партнерів» 
США опинилися в дуже тяжко
му економічному становищі.

Газета відзначає, що на про

Прийом у глави делегації Української РСР 
на шостій сесії Генеральної Асамблеї 00Н

ПАРИЖ. 17 січня. (Спец, 
кор. ТАРС). Сьогодні глава де
легації Української РСР А. М. 
Бараповський влаштував при
йом на честь делегацій на 
шостій сесії Генеральної Асам
блеї 00Н. На прийомі були 
присутні глава делегації Ра
дянського Союзу А. Я. Вишин- 
ський і члени радянської деле
гації, глава делегації Білорусь
кої РСР К. В. Кисельов, глава

З редакційної пошти
• Будівельна група житло

во-комунального відділу тресту 
«Олександріявугілля» успішно 
виконує поставлені перед нею 
завдання. Вона закінчує будів
ництво гаража і нового будин
ку по Червоноармійській ву
лиці. Добре тут працюють му
лярі тт. Богданов, Булат, Бот- 
пар, столяр т. Агафонов, — 
пише в своєму листі тов. Па- 
щенко.

• Про погану роботу ремонт
ної групи заводу «Червоний 
ливарник» розповідає тов. Туш
ко. Майстер по ремонту об
ладнання т. Бенін не слідкує 
за якістю робіт, тому деякі 
верстати працюють не на пов
ну потужність.

• Працівники будівельних 
управлінь Семенівського трес
ту тт. Гладчепко і Грибанов 
скаржаться на те, що з вини 
колишнього начальника відді

Відважний первовідкриватель Антарктиди
(До сторіччя з дня смерті Ф. Ф. Беллінгсгаузена)

Російський народ по праву зай
має перше місце серед інших на
родів в галузі географічних від
криттів і досліджень. З незапа
м'ятних часів його відважні сини 
влаштовували дальні походи. Ро
сійські кораблі борознили всі 
п'ять океанів земної кулі.

До числа видатних російських 
мореплавців належить і Фадєй 
Фадєйович Беллінгсгаузсн (1779 — 
1852 рр.), перший серед євро
пейців дослідив і відкрив в Ан
тарктиці разом з Михайлом Пет
ровичем Лазарєвим шосту части
ну світу—Антарктиду.

В той час в науці панувало 
твердження англійського мореп
лавця Джемса Кука, який в се- 
мидесятнх роках XVII століття 
здійснив плавання в Антарктику, 
про те, що землі за Південним 
полярним колом нема.

Воно було сприйняте географа
ми і мореплавцями зарубіжних 
країн за безумовну істину. Ро
сійські мореплавці Беллінгсгаузсн 
і Лазарєв, всебічно вивчивши пи
тання, вирішили спростувати це 
неправильне твердження. Для 

тилежність цьому торгівля між 
Радянським Союзом і країнами 
народної демократії і всього та
бору миру неухильно розши
рюється.

Газета підкреслює величезне 
значення міжнародної еконо
мічної наради, яка відбудеться 
в Москві в квітні., цього року.

Газета «Нью-Йорк тайме» 
вмістила цими днями статтю 
свого женевського кореспон
дента Гофмана, присвячену між
народній економічній нараді, 
яка має відбутися в Москві.

Газета явно стривожена тим, 
що багато «європейських еко

делегації Польської республіки 
Вербловський, глава делегації 
Чехословацької республіки Сє- 
канінова, делегати ряду кра
їн Азії і арабських держав, 
дипломатичні представники 
СРСР і країн народної демо
кратії, відповідальні співробіт
ники секретаріату 00Н і інші.

Гоетям був показаний доку
ментальний фільм «Квітуча Ук
раїна».

лу кадрів т. Ларіонова в доку
ментах не було зроблено необ
хідних записів про стаж робо
ти. Через це їм не видають 
винагороди за вислугу років.

• Біля (Бамівського кар'єру є 
невелика гребля, через яку 
ходять десятки автомобілів. На 
цій греблі у вибоїнах та гря
зюці застряють машини.

Як не дивно, ні начальники 
будівельних управлінь, ні на
чальник експлуатації нашої 
контори тов. Макогон не вжи
вають ніяких заходів, пише 
шофер Семенівського тресту 
тов. Халявка.

• На 11 січня в червоному 
кутку гуртожитку шахти № 2 
була призначена лекція на 
антирелігійну тему. Дві години 
чекали ми лектора тов. Філі- 
пова, але він так і не при
був,—повідомляє робітник шах
ти № 2 тов. Сафроненко.

Ф. Ф. БЕЛЛІНГСГАУЗЕН.

цього вони були готові подолати 
будь-які труднощі і злигодні. Ан
глійська преса пророкувала, як і 
не раз в подібних випадках, що 
■гака експедиція приречена на

номістів і підприємців, які не 
є комуністами», висловили ба
жання взяти участь у нараді.

Газета вказує, зокрема, на 
професора Цейтена—«представ
ника старшого покоління дат
ських економістів», який очо- 

I лить датську делегацію, па гла
ву шведського кон'юнктурного 
інституту Еріка Лундберга, що 
очолює шведську делегацію, до 
якої ввійде ряд представників 
ділових кіл Швеції, на Раймон- 
до Кравері —представника «Бан
ко коммерчало італьяна», одно
го з найбільших комерційних 
банків Італії. (ТАРС).

Великий російський 
мандрівник про англо- 

американських колонізаторів 
і Серед рукописів М. М. Мік- 

лухо-Маклая, які зберігаються 
в архівах Ленінграда, виявлено 
неопубліковані листи великого 
російського мандрівника, що 
належать до 1874—1875 рр.

У 1875 році в голландських 
газетах з'явилось повідомлення 
про те, що Англія має намір 
колонізувати Нову Гвінею. В 
листі II. II. Селенову—Тян- 
ПІанському, М. Міклухо-Мак- 
лай писав: «Я не можу лиша
тися спокійним глядачем цієї 
анексії... Я обіцяв їм (папуа
сам) повернутися, коли вони 
будуть у біді. Тепер, знаючи, 
що цей час настав і що їм за
грожує велика небезпека (бо я 
перекопаний, що колонізація 
Англії кінчиться винищенням 

1 папуасів), я хочу і повинен 
додержати свого слова». Манд
рівник здійснив свій благород
ний намір і повернувся на Но
ву Гвінею.

У 1883 році стало відомо 
про намічувану експедицію 
американця Мак Івера на Нову 
Гвінею. Розбійницький харак- 

I тер цієї експедиції встановлю
вався вже з того, що Мак івер 

І обіцяв кожному прибулому на 
острів акціонерові-колонізатору 
тисячу акрів землі. М. М. Мік- 
лухо-Маклай, який перебував 
тоді в Сіднеї, зумів організува
ти громадську думку і в ре
зультаті експедиція не відбу
лась. (ТАРС).

невдачу. Але російських моряків 
ніщо не могло зупинити. Любов 
до батьківщини, прагнення прос
лавити її ім'я надавали відважним 
мореплавцям сили і енергії.

Російські моряки вийшли пере
можцями в боротьбі зі злигодня
ми і труднощами плавання, кри
гою і штормами Південного Льо
довитого океану. У важкій і три
валій подорожі вони перебували 
в загальному 751 день. Невеликі 
парусні шлюпи „Восгок" і „Мир- 
пьій“ шість разів пересікли Пів
денне полярне коло.

Російські мореплавці, відкрив
ши Антарктиду, проклали • нові 
шляхи для географічної науки. 
Слідами експедиції Беллінгсгаузе- 
на і Лазарєва через десятки ро
ків вирушило багато європейсь
ких і американських експедицій.

Експедиція Беллінгсгаузена і Ла
зарєва не лише відкрила Антарк
тиду, вона намітила межі нового 
материка. Світова наука визнала 
безумовну заслугу відважних ро
сійських мореплавців, пріоритет 
нашої батьківщини у відкритті 
Антарктиди.

В країнах народної демокра
тії широко розгорнулася під
готовка до ленінських днів. 
Скрізь проводяться доповіді та 
бесіди про життя і революцій
ну діяльність В. І. Леніна, 
про торжество вчення Леніна— 
Сталіна в Радянському Союзі 
і країнах народної демократії.

На заводах і фабриках Че- 
хословаччппи проводяться «ле
нінські зміни». Колектив ма
шинобудівного заводу імені Во
лодимира Ілліча Леніна в міс
ті Пльзень у ці дні достроково 
закінчив виконання ряду най
важливіших замовлень для бу
дов соціалізму в Чехословач- 
чині.

У столиці Болгарії Софії від
кривається велика виставка, 
присвячена втіленню ленінсь
ких ідей в Радянському Союзі.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
і 18 січня з'єднання Народ- 
армії Корейської Народно-

17 
ної 
Демократичної Республіки в тіс
ній взаємодії з частинами китай
ських народних добровольців на 
всіх фронтах вели оборонні бої з 
американо-апгліііськими інтервеи-

Голландські солдати відмовляються воювати в Кореї
Солдати голландського баталь

йону, який перс^ вае в Кореї, 
виявляють ь у. С;іьш, незадово
лення агресиЛііою війною проти 
корейського нгроя'. . Солдати пи
шуть родичам про ,аое небажан
ня бр.:ти участь у__рійні заради
ін.гресів американських імперіа
лістів П< із<;« зали випадки ди- 
зертирет’к. їлапдських солдатів.

Ам ... аьл.-хий нійськово-по-

Очевидець про американські війська в Кор^
У Копенгагені перебуває аме

риканський музикант Леррі Ад
лер, який відвідав у кінці минуло
го року Корею, де виступав з 
концертами перед американськими 
солдатами.

У розмові з кореспондентом га
зети „Берлінгське афтенавіс* Ад
лер відмітив, що американські

Зговір між японськими правлячими колами і гомінданівцями
Як видно з повідомлення токій- 

' ського кореспондента агентства 
Рейтер, прем'єр-міністр Японії 
Іосіда заявив учора, що він бажає 
укладення договору з гомінданів
цями і не має наміру укладати 
договір з Китайською Народною 
Республікою.

Як відомо, на зближенні Японії

Проти режиму терору в Греції
Як повідомляє газета „Демокра- 

тікі", депутати Єдиної демократич
ної лівої партії (ЄДА) Гаврілідіс, 
Спіліопулос, Маидакас, Сімос. 
Єфрімідіс відвідали прем'єр-мі
ністра Греції Пластіраса. Депута
ти заявили Пластірасу, що. незва
жаючи на категоричні заяви уря
дових партій про ліквідацію конц
таборів, у засланні продовжують 
перебувати тисячі греків. Це не 
відповідає політиці умиротворен- 

| ня, проголошеній ЕПЕК на вибо
рах (Пластірас — лідер ЕПЕК — 

І Прим. Ред.). і суперечить грець

Натиск уряду США на іранський уряд
За повідомленням вашінггопсь- 

кого кореспондента агентства 
Ассошіейтед Пресе, Сполучені 
Штати припинили подання воєн
ної „допомоги" Іранові, бо іран
ський уряд не виконує умов „за
кону про взаємне гарантування 
безпеки".

Відповідальні особи заявляють, 
що Іран не підписав угоду, яка

Урочисто-траурні засідання, 
присвячені пам'яті В. І. Леніна, 
відбулись на багатьох підпри
ємствах Бухареста і інших 
міст Румунії.

28 роковини з дня смерті 
В. І. Леніна відзначають тру
дящі Китайської Народної Рес
публіки. «21 січня 1924 року, 
—пише китайський журнал 
«Гунжень»,— помер великий 
вождь, який віддав справі ре
волюції всі свої сили, все своє 
життя. Всі ми повинні вчитись 
у Леніна його непохитності в 
боротьбі з ворогами, його вір
ності справі революції, інте
ресам робітничого класу. Ленін 
помер, але справа, за яку він 
боровся, і революційний дух 
Леніна вічно житимуть в серцях 
мільйонів трудящих усього сві
ту». (ТАРС). ’ї

тами і лісинманівськими війська
ми. завдаючи їм втрат у живій 
силі і техніці.

16 січня зенітні частини Народ
ної армії і стрільці-мисливці за 
ворожими літаками збили 8 літа
ків противника. (ТАРС).

льовий суд у Пусані засудив за 
дизертирегво трьох голландських 
солдатів, які чс побажали більше 
•ОМЮМГ'проні корейської Ц 
ної армії і залишили позиції, 
риканський суд жорстоко роз
правився з голландцями. Солдат 
Ван Керкховен засуджений до 16 
років тюремного ув'язнення, сол
дат Ківіг—15 років і солдат Хол- 
гкамп—5 років тюрми. (ТАРС).

солдати думають лише про.- 
би ШВІІДПТг ви*ттаТм^-о^хореі.

Говорячи про звірства окупан
тів у Південній Кореї. Адлер за
явив: „Досить самої лише підозри 
про наявність в якому-пебудь селі 
партизана, щоб село було повністю 
знищено. Пощади не дають ні
кому". (ТАРС).

з клікою Чан Кай-ші наполягав 
Джон Фостер Даллес під час пе
реговорів, які він вів у Токіо ми
нулого місяця.

Агентство Рейтер повідомило 
також, що Японія починає пере
говори про укладення торговель
ної угоди з гомінданівцями.

(ТАРС).

кому законодавству.
Канцелярію грецького прем'єр- 

міністра Пластіраса відвідала та
кож делегація жінок з наміром 
вручити особисто Пластірасу лис
та, в якому говориться, що уряд 
не виконав обіцянки про умиро
творення в країні, і який містить 
вимогу про негайне проведення 
загальної амністії. Проте жінки не 
були допущені до Пластіраса; осо
бистий секретар прем'єр-міністра 
вигнав делегацію, пригрозивши 
жінкам відправити їх до тюрми.

(ТАРС).

вимагається, до встановленого 
строку — 8 січня — і після цього 
строку не виявляє ніякого наміру 
підписати її.

У зв'язку з цим керівник так 
званого управління в питаннях 
взаємного гарантування безпеки 
Гарріман дав розпорядження про 
припинення поставок воєнних ма
теріалів Іранові. (ТАРС).
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРАВЦЯ

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Магнітогорськ
Магнітогорський металургійний комбінат
Директорові комбінату товаришеві БОРИСОВУ 

Головному інженерові комбінату товаришеві ВОРОНОВУ 
Парторгові ЦК ВКП(б) товаришеві СВЄТЛОВУ 

Голові завкому товаришеві ПЛИСКАНОСУ 
Комсоргові ЦК ВЛКСМ товаришеві ЛАНКОВУ

ничих потужностей комбінату, успішно ос
воювали нову техніку, невпинно збільшу
вали виробництво металу 1 з честю вико
нували поставлені партією! Урядом завдан
ня по забезпеченню нашої країни металом.

Від усієї душі бажаю Вам, товариші, но
вих успіхів у Вашій роботі.

Й. СТАЛІН.

Вітаю і поздоровляю робітників, робіт
ниць, інженерів, техніків 1 службовців 
Магнітогорського металургійного комбіна
ту 1 тресту „Магнітобуд*1 з 20 - річним з 
дня введення в дію комбінату—могутньої 
металургійної бази країни.

Магнітогорці, як вірні сини 1 дочки на
шої Батьківщини, всі роки чесно і само
віддано трудились над створенням вироб- 

Е ПЕРЕМОЖИ?
29 січня газети опублікува

ли повідомлення Центрального 
Статистичного Управління про 
підсумки виконання державно
гоплану розвитку народного 
господарства СРСР у 1951 році.

Жшікі зрушення відбулися 
за минулий період в усіх га

лузях народного господарства. 
Річний план виробництва вало
вої продукції на 1951 рік ви
конаний в цілому по промис
ловості на 103,5 процента. Ва
лова продукція всієї промисло
вості СРСР у 1951 році вирос
ла порівняно з 1950 роком на 
16 процентів.

Перевиконано план вироб
ництва окремих видів чорних 
металів, вугілля, коксу, нафти, 
електроенергії, прядильних ма
шин, тракторів, зернових ком
байнів, складних молотарок, 
магістральних паровозів, екска
ваторів, грейдерів, бульдозерів, 
мінеральних добрив, отрутохімі
катів для боротьби з шкідника
ми сільськогосподарських куль
тур і бур'янами, віконного 
скла, паперу та інших видів 
промислової продукції.

В минулому році перевико
нано завдання уряду по додат
ковому випуску промислових і 
продовольчих товарів. Понад 
план вироблено велику кіль
кість бавовняних, шерстяних і 
шовкових тканин, швейних і 
панчішно-шкарпеткових виро
бів, гумового взуття, олії, мила, 
цигарок, сірників та інших то
варів для населення.

Дальших успіхів досягнуто в 
освоєнні нових типів машин, 
механізмів і матеріалів. Значно 
підвищився рівень механізації

У міськкомі К П (б) У

Про проведення 100-річного ювілею з дня смерті М. В. Гоголя
Вюро міськкому КП(б)У ство

рило міську комісію по органі
зації і проведенню сторічного 
ювілею з дня смерті великого 
російського письменника М. В. 
Гоголя. Головою комісії затверд
жено секретаря міськкому 
КП(б)У тов. Харитонова.

Секретарів первинних парт- 
організацій зобов'язано органі
зувати на підприємствах, будо

в усіх галузях народного гос
подарства. Поліпшилась якість, 
розширився асортимент промис
лової продукції, а також пере
виконано встановлений план 
зниження собівартості промис
лової продукції.

Минулий рік ознаменувався 
серйозними успіхами в соціа
лістичному сільському госпо
дарстві. Валовий урожай зерно
вих культур, незважаючи на 
несприятливі умови погоди в 
ряді районів країни, становив 
у 1951 році 7 мільярдів 400 
мільйонів пудів.

У 1951 році тривало зрос
тання громадського тварин
ництва колгоспів і радгоспів. 
Загальпе поголів'я худоби по 
всіх категоріях господарств 
збільшилося за цей період май
же на 14 мільйонів голів.

Рік у рік в нашій країні 
зростає і міцніє технічна база 
сільського господарства. В ми
нулому році сільське господарс
тво одержало 137 тисяч трак
торів у переводі на 15 сильні, 
53 тисячі зернозбиральних ком
байнів, з них 29 тисяч само
хідних, 59 тисяч вантажних 
автомобілів, а також два міль
йони грунто-обробних знарядь, 
посівних, збиральних та інших 
сільськогосподарських машин.

У країні ведеться велике ка
пітальне будівництво. Обсяг 
державних капітальних вкла
день в минулому році становив 
112 процентів до 1950 року.

Могутнє піднесення народно
го господарства радянської краї
ни веде до неухильного зрос
тання добробуту трудящих. 
Свідчення цього—дальше роз- 

вах, в установах та навчаль
них закладах читання лекцій, 
доповідей, бесід, присвячених 
життю і літературній діяльності 
М. В. Гоголя.

Відділ культосвітньої роботи 
виконкому міської Ради зобо
в'язано організувати в бібліо
теках виставки літератури, фо
томонтажі, експонати, які відо
бражають життя і діяльність
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ПІДСУМКИ
гортання товарообороту, чет
верте числом після скасування 
карткової системи зниження цін, 
успіхи в галузі культурного 
будівництва, народної освіти, 
охорони здоров'я, міського 
благоустрою.

Яскравим прикладом підне
сення матеріального добробуту 
трудящих є зростання націо
нального доходу. В СРСР на
ціональний доход виріс у 1951 
році проти 1950 року, в по
рівняльних цінах, на 12 про
центів.

В результаті зниження цін 
на товари масового споживан
ня, зростання грошової заробіт
ної плати робітників і служ
бовців, збільшення грошових і 
натуральних прибутків селян і 
зростання виплат і пільг насе
ленню за рахунок держави — 
прибутки робітників і службов
ців і прибутки селян у 1951 
році, в порівняльних цінах, 
збільшились проти 1950 року 
на 10 процентів.

У повідомленні Центрально
го Статистичного Управління 
сказано, що у пас є ще окре
мі галузі промисловості, які не 
виконують державного плану. 
В 1951 році не виконали пла
ну лісова промисловість, про
мислові підприємства мініс
терств бавовництва і шляхів.

Величні підсумки, досягнуті 
під керівництвом великої пар
тії Леніна — Сталіна, вдохнов- 
ляють радянських людей на 
боротьбу за дальші успіхи в 
усіх галузях нашого народного 
господарства.

(ТАРС).

М. В. Гоголя, а також провес
ти літературні вечори і читаць
кі конференції на тему: «Пат
ріотичні ідеї в творчості М. В. 
Гоголя».

МіськВНО зобов'язаний про
вести в школах і спеціальних 
навчальних закладах літератур
но-художні ранки та вечори, 
присвячені сторіччю з дня 
смерті письменника.

Народне господарство 
України в 1951 році

Статистичне Управління Ук
раїнської РСР опублікувало по
відомлення про підсумки ви- і 
конання державного плану роз
витку народного господарства 
Української РСР в 1951 році. 
Ці підсумки свідчать про нові 
успіхи трудящих України в 

. дальшому розвитку всіх галу- 
I зей народного господарства 

республіки.
Річний план по валовій про

дукції промислові підприємства 
виконали на 103 проценти, а 
валова продукція зросла порів
няно з 1950 роком на 18 про
центів.

Понад план випущено знач
ну кількість чавуну, сталі, 
прокату, коксу, нафти, тракто
рів, комбайнів, вантажних авто
машин, мотоциклів, бавовняних 
і шерстяних тканин, масла 
тваринного, цукру та інших 
виробів.

У 1951 році тривало даль
ше поліпшення використання 

і устаткування в промисловості. 
В результаті впровадження пе
редової техніки, механізації 
трудомістких процесів і впровад
ження поточних методів вироб
ництва, а також зростання со- 

І ціалістичного змагапня, про
дуктивність праці в промисло
вості зросла порівняно з 1950 
роком на 11 процентів.

Нових успіхів досягнуто в 
сільському господарстві. Кол
госпи і радгоспи виростили 
добрий урожай хлібів, цукро
вих буряків, бавовни та інших 
сільськогосподарських культур. 
Посівна площа колгоспів збіль
шилась у минулому році на 
321 тисячу гектарів. Колгоспи 
і радгоспи перевиконали план 
озимої сівби під урожай 1952 
року. В колгоспах посіяно ози
мих культур на 700 тисяч гек
тарів більше, ніж у 1950 ро
ці. Успішно викопується ста
лінський план перетворення 
природи. В 1951 році посіяно 
і посаджено 207 тисяч гекта

Трест „Олександріявугілля“ 
виконав місячний план

і
Колектив тресту „Олександріявугілля** 29 січня вико

нав місячний план. Додатково до програми видано сотні 
тонн вугілля, брикету, тисячі кубометрів вскриші.

Особливо чітко і ритмічно працювала Олександрійсь
ка брикетна фабрика. В січні тут набагато поліпшилось 1 
використання обладнання, удосконалено технологічний про
цес, зросла продуктивність праці.

Значну виробничу перемогу здобув колектив Байда- 
ківського вуглерозрізу (начальник розрізу тов. Філоненко, 
секретар парторганізації т. Шаболтас). Вуглерозріз переви
конав місячний план з усіх показників. Понад завдання 
відвантажено п'ять ешелонів вугілля.

В соціалістичному змаганні відзначились маши
ністи екскаваторів Іван Чорний, Гнат Безлюдько, машиніст 
електровоза Володимир Чалий. Кожний з них виробив по 
півтори норми.

Виробничих успіхів добилась Байдаківська брикетна 
фабрика, яка довгий час відставала. За останні дні тут 
різко підвищились темпи, і 31 січня вона виконала вироб
ничий план.

Славно попрацювали вугільники другої і третьої 
шахт. Вони відвантажили кілька надпланових ешелонів 

і вугілля.
Високих показників добились бригади наваловідбійни

ків Григорія Пухового, Григорія Тригуба, Івана Осиченка, 
Єлізара Кобелєва, Павла Белова, які видобули понад зав
дання десятки тонн вугілля.

Значно перевиконали план колективи електростанцій, 
заводу „Червоний ливарник**. Ливарники подали значну до
помогу колективу Байдаківської брикетної фабрики в удо
сконаленні технологічного процесу. Це сприяло піднесенню 
темпів виробітку брикету.

Вступаючи в лютий, другий місяць 1952 року, трудя
щі підприємств тресту докладуть всіх зусиль, щоб закріпи
ти перші успіхи, невпинно йти вгору.

Г. АЛЬОШИН, 
керуючий трестом „Олександріявугілля”.

рів полезахисних лісових смуг.
Машинно - тракторні станції 

виконали в минулому році на 
17 процентів тракторних робіт 
більше, ніж у 1950 році. В 
колгоспах механізовапа майже 
вся оранка і 80 процентів сів
би. Майже половина всієї пло
щі зернових культур зібрана 
комбайнами.

У1951 році тривало зрос
тання тваринництва колгоспів 
і радгоспів. Поголів'я громад
ської худоби в колгоспах у 
1951 році збільшилося: вели
кої' рогатої худоби на 21 про
цент, у тому числі корів—на 
41 процент, поголів'я свиней 
—на 25 процентів, овець і кіз 
— на 29 процентів і коней — 
на 8 процентів, поголів'я пти
ці—більш як у півтора раза.

У минулому році тривав 
дальший розвиток радянської 
торгівлі. Населенню продано 
більш, ніж у 1950 році, м'яс
них, молочних і рибних про
дуктів, цукру, бавовняних тка
нин, швейних і трикотажних 
виробів, взуття, меблів, годин
ників, радіоприймачів, музич
них та інших культтоварів. 
Значпо збільшилась реалізація 
сільськогосподарських продук
тів на колгоспних ринках.

Великі роботи проведено по 
газифікації, будівництву, від
будові, розширенню і капіталь
ному ремонту житлового фон
ду і комунальних підприємств, 
озелененню населених пунктів 
республіки. Збільшилась кіль
кість учнів і студентів у шко
лах, вищих і середніх учбових 
закладах, число бібліотек, кі
ноустановок, розширено сітку 
медичних закладів.

Натхненні досягнутими ус
піхами, трудящі України само
відданою працею під керівниц
твом партії Леніна — Сталіна 
доб'ються нових успіхів в усіх 
галузях будівництва комунізму.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Група доповідачів 
на підприємстві

Питання про створення гру
пи доповідачів на нашому під
приємстві виникало і раніше, 
однак, розв'язати його не вда
валось через малу кількість то
варишів, яких можна було б 
залучити до читання лекцій і 
доповідей на політичні і нау
ково-популярні теми.

Тепер наша партійна орга
нізація значно виросла. Це да
ло нам змогу в грудні мину
лого року створити групу до
повідачів у складі 9 чоловік. 
В більшості це інженерно-тех- 
нічпі працівники. Серед допо
відачів є робітники і службовці.

На організаційному засідан
ні групи ми домовились хто 
на які теми буде готувати до
повіді з тим, щоб потім занес
ти їх до плану роботи на сі
чень місяць. План читання 
доповідей затвердило бюро пер
винної парторгапізації.

Заступник начальника цеху 
т. Скирда виступив з доповід
дю про міжнародне стаповище 
СІ’СР. Він добре підготувався 
до доповіді, і робітники та служ
бовці були задоволені нею.

Значпу увагу ми приділяємо 
читанню доповідей на технічні 
теми. Тов. І’олишев прочитав 
доповідь про значення якісних 
показників води для забезпе
чення нормальної роботи кот
лів; я — розповів робітникам 
про умови забезпечення без
перебійної роботи підприємства. 
На зборах буває багато робіт
ників та інженерно-технічних 
працівників, тому часто після

Семінар секретарів 
первинних парторганізацій

29 січня у міськкомі КІІ(б)У 
відбувся семінар секретарів 
первинних парторганізацій, на 
якому з доповіддю по обміну 
досвідом організаційно-партій
ної роботи виступив секретар 
партбюро шахти № 2 т. Лебе- 
дсв.

В обговоренні доповіді взяли 
участь секретарі первинних 
парторганізацій Байдаківськото 

доповіді ми обговорюємо окре
мі важливі питання, зв'язані з 
поліпшенням догляду і викорис
тання агрегатів та окремих ме
ханізмів. До участі в цих бе
сідах ми залучаємо робітників 
різних спеціальностей.

Доповідей на технічні теми 
в січні місяці прочитано лише 
З, але результат очевидний. В 
котельному цеху, наприклад, 
робітники та інженерно-техніч
ні працівники краще стали 
доглядати за механізмами і, як 
наслідок, котлоагрегат працює 
протягом місяця планомірно.

Та деяке пожвавлення цієї 
роботи ве може нас задоволь
нити. Все зростаючий попит 
трудящих до політичпих і нау
кових знань ставить перед на
ми нові, більш складні завдан
ня. Щоб задовольнити зрослі 
вимоги, ми вирішили організу
вати читання лекцій і допові
дей щотижня. Для здійснення 
цього завдання у нас є всі 
можливості.

Важливе значенпя для по
ліпшення якості доповідей має 
попереднє обговорення писа
них текстів на засіданнях гру
пи. Цей захід, правда, у нас 
ще не практикувався, але після 
того, як нам указали на необ
хідність групового обговорення 
текстів доповідей, ми його здійс
нюватимемо в своїй дальшій 
роботі.

0. Зуєв, 
керівник групи доповідачів 

при парторганізації 
електростанції.

вуглерозрізу т. Шаболтас, ру- 
доремонтного заводу т. Коган, 
управління комплектування об
ладнання т. Кдіонськпй, буді
вельного управління тресту 
«Олександріявуглерозріз» т. Ко- 
лузанов та інші.

Лектор міськкому партії 
т. брьомін для учасників семі
нару прочитав лекцію про між
народне становище.

Досконало
☆

Фрезерувальник заводу „Черво? 
| ний ливарник" Микола Кривенко 
і досяг високої продуктивності пра

ці. Він щодня виконує по гіітори 
норми. Якість продукції, яка ним 
випускається, відмінна.

Молодий стахановець служить 
прикладом для всіх верстатників 

І заводу.
1 На знімку: М. Кривенко. 

Фото Г. 'Ганського.

Січневий план 
виконано достроково
У змаганні за дострокове 

виконання плану 1952 року 
колектив контори залізничного 
транспорту тресту «Олександ- 
ріявугілля» з перших днів січ
ня перевиконує встановлені 
завдання.

Злагоджена, чітка робота 
приносить добрі результати. 
26 січня закінчено місячний 
виробничий план.

Хороших трудових успіхів 
добилась паровозно складальна 
бригада старшого машиніста 
локомотиву ІІорфирія Зубалей. 
Вона працює по графіку, без
аварійно, щозміни виробляє не 
менш 125 процентів норми.

Високих показників досягла 
недавно створена комплексна 
бригада, очолювана Михайлом 
Плотниковим. Місячний план 
нею виконано на 146 процен
тів.

Транспортники перевозять 
вантажі в рахунок, лютого.

Я. Безсмертний, 
головний інженер контори 

залізничного транспорту.

оволодівати технікою
НАВЧАННЯ НАДРІВ

Над корпусами будинків, що 
споруджуються в нашому місті 
і робітничих селищах, височать 
підіймальні крани різних приз
начень.

...Плавно підіймає вантаж 
деррик-кран. Ним керує маши
ніст тов. Глущенко. Віп—один 
з кращих стахановців, який 
систематично виконує норму 
виробітку на 140—150 процен
тів. Ного механізм працює чіт
ко, безвідмовно. Передовик ви
робництва багато працює над 
підвищенням свого технічного 
рівня. Не так давно він прой
шов двомісячну підготовку і на 
відмінно здав іспити.

Досконало володіють доруче- 
нимр механізмами машиністи 
будівельно монтажного управ
ління тт. Тимко, Туринський, 
які систематично перевикону
ють завданпя.

Міцно склепаний відвальний 
агрегат. Цю роботу виконали 
бригади Семенівського монтаж
ного управління, керовані тт. 
Коморним і Абсолямовим.

Робітники цих бригад навча
лись на спеціально організова
них двомісячних курсах підви
щення кваліфікації, успішно 
здали теоретичні і практичні 
екзамени і стали спеціалістами 
своєї справи.

З кожним роком наші буді
вельні управління оснащують
ся все більшою кількістю віт
чизняної техніки. Керування 
великими і складними механіз
мами, якісне виконання завдань 
вимагають невпинного підне
сення технічного рівня кадрів, 
яким доручено ці механізми.

В минулому році навчальною 
сіткою тресту «Укрвуглемон- 
таж» підготовлено 155 нових 
кваліфікованих робітників, 277 
чоловік підвищили свою квалі
фікацію, 167 продовжують нав
чання.

Машиніст 40 - тонного екс
каватора - канавокопача тов. 
Глинський, старанно вивчивши 
конструкцію машини, добився 
безперебійної роботи, досяг пов
ного використання її потуж
ності.

На будівельних майданчиках 
тресту широкого розмаху набув 
рух за оволодіння новими про

фесіями. За останній час слю
сар тов. Заугадов одержав 

і спеціальність електрозварю- 
вальника. Слюсар - бригадир 
тов. Нуркаєв став також газо- 
різчиком. Бригадиру слюсарів 
тов. Аксьонову присвоєно 6 роз
ряд електрозварювальника і 
має право на ведення відпові
дальних зварювальних робіт 
при монтажі металоконструкцій.

Допоміжний робітник тов. 
Старипець протягом року на
був спеціальність слюсаря-сан- 
техніка і підготував свою брига
ду до виконання завдань по 
прокладанню зовнішніх трубо
проводів.

Едектрозварювальники тт.По- 
номарьов, Мороз, Котлов, за
кінчивши навчання на спеці
альних курсах, стали кращими 
стахаповцями тресту. Вони пе- 

I редають свій досвід іншим ро- 
: бітникам, які тепер система

тично виконують по дві і біль
ше норм.

Багато випускників курсів 
занесені на Дошку пошани 
тресту, мають почесні гранки.

У нас широко охоплені нав
чанням не лише робітники, але 
й інженерно-технічні праців- 

' ники. Для інженерів, техніків 
регулярно влаштовуються лек
ції з різних питаньвиробпицг- 
ва. Лекції на теми: «Динамітне 
гальмування асинхронних^ил- 
гунів», «Будова кроку ючихекс- 
каваторів», «Управління екска
ватором» і інші були прослу
хані з великим інтересом.

Технічне навчання дає хо
роші результати. На будівель
них дільницях поліпшилось 
використання техніки, підви
щилась продуктивність праці’.

В нинішньому році ми ще 
ширше розгорнемо технічне 
навчання кадрів. В лютому 
розпочинають свою роботу кур
си майстрів, стахановські шко
ли бригадирів. Намічено цикл 
лекцій для інженерно - техніч
них працівників. Все це спри
ятиме дальшому піднесенню 
темпів і якості будівництва, 
зниженню собівартості робіт, 
достроковому виконанню вироб
ничих планів.

В. Кутасевич, 
інженер тресту „Укрвуглемонтаж".

Вище рівень районних газет
У нашій країні вперше в іс

торії здійснена справжня сво
бода друку. Ніде немає такої 
свободи друку для робітників, 
дія селян, для інтелігенції, як 
в Радянському Союзі. Ніде не
має стільки робітничих і се
лянських газет, як у нас.

«Преса, — учить товариш 
Сталін, — повинна рости не 
днями, а годинами,—це най- 
гостріша І нансильніша зброя 
нашої партії».

Створена і випестувана 
Леніним і Сталіним, більшо
вицька преса виросла в могут
ню силу комуністичного будів
ництва. Наші газети виконують 
роль колективного пропаган
диста, агітатора і організатора 
мас.

Серед багатьох тисяч газет, 
що видаються в нашій країні, 
важливе місце займає районна 
преса. У нас виходить більше 
чотирьох тйсяч районних газет,

їх разовий тираж перевищує | 
сім мільйонів примірників. Чи
тачі районних газет—це насам
перед трудівпики колгоспного 
села.

Завдання комуністичного ви- 
I ховання трудящих, інтереси 
! неухильного піднесення соціа

лістичного сільського господарс- 
і тва висувають перед районною 

пресою щораз вищі вимоги. Во
на покликана йти в ногу з 
життям, задовольняти запити 
колгоспних мас, ідейний і куль
турний рівень яких незмірно 
зріс. Колгоспний читач хоче 
бачити в кожному номері газе
ти життя свого району, області, 
всієї країни. Він хоче, щоб га
зета відображала вируючу ак
тивність і творчу ініціативу 
колгоспних мас, їх трудові под
виги.

У нас є районні газети, які 
добре справляються з своїми 
завданнями і є активними по

мічниками партійних організа
цій в комуністичному вихован
ні трудящих, у справі госпо- 

I дарського і культурного будів
ництва на селі.

Треба, однак, визнати, що в 
діяльності районної преси є ще 
серйозні хиби. Багато район
них газет ведеться на низько
му ідейно-політичному і куль
турному рівні і не задовольняє 

І зрослих запитів читачів. Редак
ції газет друкують переважно 
матеріали своїх штатних спів
робітників, тоді як партійний і 
радянський актив, передові кол
госпники, працівники МТС і 
радгоспів, сільська інтелігенція 
недосить залучаються до учас
ті в газетах. Багато районних 
газет заповнюється постанова
ми місцевих організацій, звіта
ми про збори і засідання і тим 
самим втрачає лице масових 
колгоспних газет.

Районні газети слабо здійс

нюють своє основне завдання, 
яке полягає в тому, щоб на 
основі пропаганди політики і 
заходів партії і уряду, спира
ючись на конкретні, близькі і 
зрозумілі колгоспникам факти 
з місцевого життя, ідейно-полі
тично виховувати населення, 
організовувати колгоспників на 
розв'язання завдань, які стоять 
перед районом.

На сторінках районних газет 
слабо пропагуються досвід пе
редових колгоспів, МТС і рад
госпів, підприємств місцевої 
промисловості, методи праці но
ваторів виробництва. Мало дру
кується матеріалів з питань 
організаційно - господарського 
зміцнення колгоспів і соціаліс
тичного змагання за підвищен
ня врожайності сільськогоспо
дарських культур і розвиток 
громадського тваринництва.

У газетах погано висвітлює
ться діяльність партійних і ком
сомольських організацій, сіль
ських Рад, шкіл і культурно- 
освітніх закладів. Багато ра

йонних газет неохайно редагу
ються, недосить літературно 
грамотні і погано поліграфічно 
оформляються.

Райкоми партії часто незадо
вільно керують районною пре
сою. Перші секретарі райкомів 
замість того, щоб особисто ке
рувати районними газетами і 
повсякдепно спрямовувати їх 
роботу, нерідко передовіряють 
керівництво газетами відділові 
пропаганди і агітації. Всупе
реч вказівкам Центрального Ко
мітету партії в ряді областей 
редактори районних газет систе
матично використовуються як 
уповноважені райкомів партії 
по проведенню господарських 
кампаній, а редагування газет 
в таких випадках передовіряє
ться другорядним працівникам. 
Мало приділяють уваги питан
ням керівництва районними га
зетами також обкоми і крайко
ми ВКП(б) і Центральні Комі
тети Комуністичних партій 
союзних республік. Вони не
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ХЛІБОРОБАМ—МІЦНІ ЗНАННЯ 
З АГРОТЕХНІКИ

Підготовка масових колгосп
них кадрів без відриву від ви
робництва з трирічним строком 
навчання є яскравим виявом 
батьківського піклування на
шої партії та уряду про під
вищення рівня агротехнічних 
і зоотехнічних знань колгосп
ників.

Відповідальні завдання по
кладені на спеціалістів сіль
ського господарства. Вони по
винні поширювати досягнення 
радянської агробіологічної нау
ки і техніки, всебічно озброю
вати знаннями майстрів соціа
лістичного землеробства і цим 
самим сприяти дальшому руху 
вперед колективного господар
ства.

В агротехнічних гуртках на
шого району ведуть навчання 
25 агрономів колгоспів, МТС і 
райсільгоспвідділу. Ім створено 
всі можливості для систематич
ного, нормального ведення за
нять. Є необхідні навчальні 
посібники, детально розробле
ні програми для груп першого 
і другого року навчання, про- 

Ь ведені семінари з керівниками 
гуртків і систематично ведеть
ся їх інструктаж.

Використовуючи ці можли
вості, керівники гуртків—агро
ном т. Повод (колгосп імені 18 

4 партконференції), тов. Вакало 
г( колгосп імені Сталіна, 
■^Ьандурівської сільради), т. Бі

лоус (колгосп імені Петровсь- 
кого), т. Солодка (колгосп іме
ні Леніна) та інші провели по 
11—12 занять, де вивчили та
кі теми: «Про заходи піднесен
ня сільського господарства в 
післявоєнний період», «Сталін
ський план перетворення при
роди», «Травопільна система

До районної конференції агрозооспеціалістів
У першій половині лютого 

відбудеться районна конферен
ція агрозооспеціалістів. У ній 
візьмуть участь голови кол
госпів, агрономи, зоотехніки 
та ветеринарні лікарі.

На конференції буде обгово
рено питання про підвищення 
доходів колгоспів і збільшення 
грошової оплати трудодня у 

землеробства», «Впровадження 
у сільськогосподарське вироб
ництво досягнень агробіоло
гічної науки та передового 
досвіду і т. д.

Крім того, вивчені теми чер
гових агротехнічних заходів у 
колгоспах «Значення снігоза
тримання у підвищенні вро
жайності», «Місцеві і мінераль
ні добрива», «Догляд за озими
ною в осінньо-зимовий період» 
тощо. Все це сприяє колгоспам 
краще провадити комплекс зи
мових робіт.

Велика увага тут приділяєть
ся питанню вирощування тех
нічних культур—цукрових бу
ряків, кукурудзи, соняшників 
тощо.

Проте в окремих артілях ще 
погано поставлене навчання на 
агротехнічних курсах. Так, в 
колгоспі імені Калініпа голова 
правління т. Ручка не створив 
умов для нормальної роботи 
агротехнічного гуртка, внас
лідок чого заняття в цьому 
часто зриваються. З цих при
чин зовсім не працює гурток 
і в колгоспі імені Володимира 
Ульянова (голова артілі т. Ря- 
бошапка). На низькому рівні і 
нерегулярно працюють курси в 
колгоспах імені Хрущова (ке
рівник т. Фесун), «Оборона 
країни» (керівник т. Борщ), 
«Жовтень» (керівник т. Ко- 
ритько), імені Рози Люксембург 
(керівник т. Сербул), «Кому
нар» (керівник т. Пекар) та в 
деяких інших. Це пояснюється 
тим, що агрономи, які повинні 
проводити заняття, і керівники 
колгоспів недооцінюють зна
чення підготовки колгоспних 
кадрів.

1952 сільськогосподарському 
році. Мета конференції—пере
будувати роботу спеціалістів 
сільського господарства у від
повідності до умов укрупнених 
колективних господарств і зро
бити їх справжніми організа
торами багатогалузевого вироб
ництва.

Зараз спеціалісти сільського

Для слухачів трирічних кур
сів видано багато допоміжної 
літератури. Голови колгоспів 

І імені Карла Маркса т. Ткачен- 
ко та імені Петровського т. Те
личко придбали спеціальні біб
ліотечки з питань агротехніки 
і організації сільськогосподар
ського виробництва. Користую
чись книгами, слухачі курсів 
краще оволодівають знаннями. 
Голови колгоспів: т. Таранен- 
ко (колгосп імені Хрущова), 
т. Жежеря (колгосп імені Во- 
рошилова), т. Пилипенко (кол
госп імені Рози Люксембург) та 
інші пе дбають про придбання 
посібників та необхідної літе
ратури, знижують якість підго
товки колгоспних кадрів.

Велике значення має поєд
нання теоретичного навчання 
з практикою. Тому слід прак
тично навчати хліборобів очи
щенню посівного матеріалу, 
провадити снігозатримання, за
готовляти і зберігати добрива 
тощо. Лише таким шляхом мож
на найбільш повно застосувати 
досягнення агробіологічної нау
ки і досвіду передовиків та до
могтись нових досягнень у 
справі вирощення високих вро
жаїв.

До початку весняно-польових 
робіт залишилось небагато ча
су. Його слід використати як
найкраще, щоб успішно завер
шити навчання на курсах майст
рів землеробства.

Керівники колгоспів і агро
номи повинні створити всі умо
ви для нормальної роботи кур
сів, для повного виконання за
твердженої програми навчання.

X. Верюгіна, 
агроном райсільгоспвідділу.

господарства району наполег
ливо готуються до своєї пер
шої конференції. Вони вияв
ляють у закріплених колгос
пах невикористані резерви та 
розроблюють заходи по збіль
шенню прибутковості колгос
пів.

М. Єфімов.

Будови комунізму— 
всенародна справа

ПО ВЕЛИКОМУ ВОДНОМУ ШЛЯХУ
Нинішньої весни по новому 

судноплавному каналу, який 
з'єднає Волгу з Доном, поч
неться рух вантажних і паса
жирських суден. Широко роз
горнулись підготовчі роботи до 
першої навігації на Волго-Доні.

На підприємствах Міністерс
тва річкового флоту СРСР бу
дуються нові і переустаткову
ються старі судна, призначені 
для плавання по Волзі і каналу.

Створюється серія пасажир
ських теплоходів. Кожне судно 
розраховане на 300—500 спаль
них місць. На річкових дільни
цях Волго-Донського шляху 
курсуватимуть комфортабельні 
легкі пароплави. Зразок паса
жирського судна потужністю в 
450 сил вже збудовано. Зараз 
для експресної лінії Москва—

Крокуючі екскаватори
Колектив Ново-Краматорсько

го заводу імені Сталіна закін
чив виконання першого вели
кого замовлення будівників Пів
денно-Українського і Північно- 
Кримського каналів. Завершено

Трактори для
Тракторобудівники Челябін

ського заводу імені Сталіна пов
ністю виконали січневі замов
лення будівників Волго-Донсь- 

✓ На будівництві Цимлянського гідровузла іде монтаж відкритої 
підстанції на залізобетонній греблі електростанції.

На знімку (на передньому плані): молодий зварювальний мон
тажної бригади Георгій Любий. Він виконує за зміну 200 —210 про
центів норми. (Прескліше ТАРС).

Ростов-па-Дону будується ди- 
зель-електроход потужністю по
над 2000 сил. Це трипалубне 
судно, швидкість якого стано
вить 25 кілометрів на годину.

Почато будівництво пасажир
ських плавучих вокзалів для 
Волго-Донського шляху. В Ста- 
лінграді до навігації 1952 року 
відкриється повий береговий 
пасажирський павільйон. В Рос- 
тові-на-Дону реконструюється 
існуючий річковий вокзал.

Через Волго Донський канал 
у Донбас і до Азовського узбе
режжя підуть потужні потоки 
лісу, машин і верстатів з Ура
лу, Москви, Ленінграда і По
волжя, а назад—потоки донець
кого вугілля і металу, хліба та 
інших сільськогосподарських 
продуктів. (ТАРС).

складання чотирьох крокуючих 
екскаваторів з ковшами ємкістю 
в 4 кубічних метри. Кожна та
ка машина на ритті каналів 
замінить сотні землекопів.

великих будов
кого каналу і Сталінградської 
гідроелектростанції. Вони дали 
великим будовам десятки по
тужних машин «С—80».

проявляють належного піклу
вання про підвищення ідейно- 
політичного рівня і ділової ква
ліфікації працівників районної 
преси.

Місцеві партійні органи 
повинні вжити заходів до 
серйозного поліпшення ра
йонних газет, добитися по
силення Тх виховної І орга
нізуючої ролі в справі підне
сення політичної, господарсь
кої І культурної роботи на 
селі.

Завдання районних газет те
пер полягає в тому, щоб на 
конкретних фактах з місцево
го життя широко висвітлювати 
соціалістичне змагання трудів
ників сільського господарства 
за підвищення врожайності всіх 
сільськогосподарських культур, 
всемірне збільшення громадсь
кого поголів'я худоби і зрос
тання її продуктивності, за 
дальше зміцнення і всебічний 
розвиток громадського госпо

дарства колгоспів, за повне 
використання техніки МТС і 
колгоспів. Районна преса по
винна виховувати трудящих в 
дусі свідомого, комуністичного 
ставлення до праці і громадсь
кого господарства, боротися за 
якнайсуворіше додержання Ста
туту сільськогосподарської ар
тілі—основного закону колгосп
ного життя.

Преса — трибуна передового 
досвіду. Обов'язок районних 
газет—популяризувати наукові 
методи ведення сільського гос
подарства, досягнення передо
вої агротехніки, узагальнювати 
і поширювати досвід передових 
колгоспів і МТС, методи праці 
майстрів рільництва і тварин
ництва, трактористів, комбай
нерів, механіків.

Районна преса повинна все
бічно висвітлювати роботу міс
цевої промисловості, культурно- 
освітніх закладів, шкіл, сіль
ських Рад, партійних і комсо
мольських організацій, підда
вати діловій, більшовицькій 

критиці хиби в роботі колгоспів, 
МТС і радгоспів, підприємств 
місцевої промисловості, сіль
ських Рад, сільськогосподарсь
ких органів, культурних зак
ладів і громадських організа
цій.

Газета повинна радувати чи
тача своїм змістом, високою лі
тературною грамотністю, доб
рим поліграфічним оформлен
ням. Треба, щоб у кожному 
номері районної газети знахо
дили місце: передова стаття на 
злободенну тему, написана жи
вою, зрозумілою мовою; корес
понденції і замітки про роботу 
колгоспів, МТС, підприємств, 
Рад, громадських організацій і 
культурних закладів; статті 
про методи праці новаторів ви
робництва; листи колгоспників 
і колгоспниць; повнокровна ін
формація про життя району, 
області, країни. Щотижня слід 
публікувати огляди ТАРС про 
міжнародні події.

Сила нашої преси в її тіс
ному зв'язку з масами. Тільки 

та редакція районної газети 
може успішно справитися з 
своїми завданнями, яка широ
ко залучає до участі в пресі 
передовиків виробництва, пар
тійний, комсомольський і ра
дянський актив села, вчителів, 
спеціалістів сільського госпо
дарства, веде систематичну ро
боту з авторським активом.

Успіх всякої справи вирі
шують люди, кадри. Тому зміц
нення редакцій районних га
зет підготовленими, здібними 
працівниками, які люблять га
зетну справу, є одним з невід
кладних завдань місцевих пар
тійних органів. У підвищенні 
кваліфікації працівників район
них газет багато можуть зро
бити обласні, крайові і респуб
ліканські газети, публікую
чи регулярно огляди преси, 
організуючи практику для ре
дакторів і секретарів редакцій 
районних газет.

У великому боргу перед ра
йонною пресою Гоїовне управ

ління в справах поліграфічної 
промисловості, видавництв і 
книжкової торгівлі та його орга
ни на місцях. Вони не здійс
нюють в належній мірі техніч
не керівництво друкарнями ра
йонних газет, не проявляють 
піклування про поповнення 
друкарепь новим устаткуван
ням. Докорінно поліпшити об
служування районних газет 
повинно Телеграфне Агентство 
Радянського Союзу.

Центральний Комітет ВКП(б) 
проявляє безустанне піклування 
про розвиток районної преси, 
подає ій величезну допомогу. 
Обов'язок місцевих партійних 
органів—добитися нового під
несення в роботі районної пре
си, підвищити її роль у справі 
комуністичного будівництва, ви
ховання мас у дусі радянського 
патріотизму, в дусі великих 
ідей Леніна—Сталіна.

(Передова „Правда" за 27 січня 
1952 року).
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В Тулі відкривається новий кінотеатр. В ньому є два зали для 
глядачів, розрахованих на 400 місць кожний.

На знімку: приміщення кінотеатру. (Прескліше РАТАУ).

Активна участь вчителів 
у піонерській роботі

У постанові VII пленуму ЦК 
ВЛКСМ підкреслюється, що 
дальше піднесення рівня піо
нерської роботи немислиме без 
найактивнішої участі в ній ди
ректорів і вчителів шкіл.

Виходячи з цього, колектив 
Лікарівської семирічної школи 
і перебудовує роботу піонерсь
кої організації.

Шкільний комітет комсомолу 
старанно добирає з кращих 
комсомольців піонервожатих у 
всі загони. З ними бесідує ди
ректор школи, старший піонер- 
вожатий і вчителі. З піонерво- 
жатими загонів раз на місяць 
проводиться семінар.

У семінарах беруть участь 
учителі, практикується обмін 
досвідом роботи вожатих. Жоден 
піонервожатий не йде у свій 
загін доти, поки класний ке
рівник не познайомить його з 
своїм планом роботи, характе
ристикою загону і класу. Клас
ні керівники націлюють роботу 
піонервожатих, допомагають їм 
змістовно і цікаво організувати 
діяльність загону і ланок.

Частина керівників загонів 
стали справжніми вожаками 
піонерів і користуються в них 
високим авторитетом. Так, від
мінниці навчання Стеценко Т. 
і Дмптровська Н. добре нала
годили роботу в загонах: про
водять цікаві бесіди і спрямо
вують піонерів до підвищення 
успішності та дисципліни. 
„.Особливу увагу ми приділя
ємо вихованню дружби і това
ришування. У всіх загонах 
проведені піонерські збори на 
тему: «Про безприкладну і щи
ру дружбу геніїв людства, вож

дів трудящих усього світу Марк
са і Енгельса, Леніна і Стаїіна». 
Проведено також збори загонів, 
присвячені дружбі радянських 
воїнів у роки Великої Вітчиз
няної війни. З цих питань від
буваються бесіди учнів пара
лельних класів. На них піоне
ри наводять цікаві приклади 
міцної дружби радянських лю
дей з художньої літератури, 
кінофільмів, з життя своєї шко
ли, свого класу. Все це при
щеплює дітям любов до книги, 
виховує в них безмежну від
даність справі Леніна—Сталіна.

Багато цікавого дали дітям 
піонерські збори, присвячені 
революційним святам, видатним 
подіям, життю і діяльності ве
ликих геніїв людства Леніна і 
Сталіна. На них вивчались те
ми: «Будемо такими, як Ленін», 
«Червоний галстук», «Великі 
будови комунізму», «Життя і 
діяльність Миколи Островсько- 

| го» та інші.
У роботі вчителів та піонер

ської організації нашої школи 
є ще й недоліки. Так, з 223 
піонерів за перше півріччя 
1951—52 навчального року 10 
не встигає. Були випадки по- 

I рушень правил поведінки ок
ремими учнями в школі і по
за школою.

Вчителі розуміють, що зроб
лене нами—лише початок пере
будови роботи піонерської ор
ганізації. Тому ми намічаємо 
заходи для докорінного поліп
шення піонерської роботи на 
основі рішень XI з'їзду ком
сомолу і VII пленуму ЦК 
ВЛКСМ.

П. Радченко, директор школи.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народної 

армії Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки повідомило 
29 січня: 5 Ж

З'єднання Народної армії в тіс
ній взаємодії з частинами китай
ських народних добровольців на 
всіх фронтах ведуть оборонні бої, 
завдаючи противникові невпинних 
ударів.

Вчора з'єднання Народної армії 
на всіх ділянках східного фронту 
вели запеклі артилерійські бої.

На центральному і західному 
фронтах з'єднання Народної армії 
на ряді ділянок вели обмежені бої 
з противником і добились успіхів.

Вчора частици Народної армії, 
які діють на західно^ узбережжі, 
потопили 1 есмінець противника, 
який намагався провести артиле
рійський обстріл населених пунк
тів.

(ТАРС).

Американські солдати 
не хочуть воювати 

в Кореї
Кореспондент газети „Кронікл" 

повідомив з табору Стоунмен (Ка
ліфорнія), звідки до Кореї від
правляють поповнення для піхот
них частин інтервенціоністських 
військ, що принаймні 100 солдатів 
кожного місяця навмисно роблять 
вчинки, які тягнуть за собою 
арешт і ув'язнення в цивільні 
тюрми, щоб уникнути відправки 
на корейський фронт.

За повідомленням кореспонден
та, начальник табору майор Мум 
поскаржився, що „солдати не хо
чуть відправлятися за океан і то
му вони навмисно добиваються 
арешту їх цивільними властями. 
Вони роблять спроби вкрасти з 
стоянок автомобілі, б'ють шибки 
поблизу поліцейських учасгків і 
після арешту визнають себе вин
ними, після чого їх засуджують 
до 30-денного ув'язнення в ци
вільних тюрмах, а саме цього їм 
і треба".

Мум заявив, що місцеві тюрми 
„переповнені солдатами". „Коли 
вони відбувають свій строк по
карання і їх знову включають до 
списків осіб, що підлягають від
правці, вони знову добиваються 
тюремного ув'язнення. Якщо вони 
цього не роблять, то вони просто 
виїжджають без дозволу і вичі
кують, поки пароплав відійде".

(ТАРС).

Хазяйнування 
американських окупантів 

у Франції
За повідомленням газети „Юма- 

ніте", в містах Кусі-ле-Еп і 
Морньї-ан-Тієраш (департамент 
Ена) почалось велике будівництво 
воєнних споруд для американсь
ких військ. Будуть збудовані ка
зарми, резервуари для пального, 
бензопроводи, шляхи, залізнична 
вітка.

Американські окупанти мають 
намір збудувати в Ніцці в парку 
Віж'Є величезні резервуари для 
пального. Населення міста рішу
че протестує проти перетворення 
парку в американський склад 
пального.

(ТАРС).

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Проти відродження німецької 

регулярної армії
Цими днями американський хо

лоп, так званий уповноважений 
боннського федерального уряду в 
питаннях безпеки Бланк зробив 
офіціальну заяву про підготовк) в 
Західній Німеччині „закону" про 
примусову військову повинність. 
До армії, яка створюється під 
командуванням американського 
намісника Ейзенхауера, буде приз
вано ряд віків німецьких чолові
ків.

Цим „законом" боннської кліки 
правлячі кола США хочуть оста
точно розірвати і розтоптати 
Потсдамську угоду в частині, яка 
стосується викорінення німецько
го мілітаризму і вжиття заходів, 
необхідних для того, щоб Німеч
чина ніколи більше не загрожу
вала своїм сусідам чи збережен
ню миру в усьому світі.

До відродження німецької армії 
в Західній Німеччині США, Анг
лія і Франція приступили зараз 
же після закінчення другої світо
вої війни. Окупаційні власті за
хідних зон почали реєстрацію де
сятків тисяч колишніх солдатів 
та офіцерів гітлерівської армії і 
формування з них під виглядом 
„поліції" і так званих „робочих 
груп" військових частин, які на
лічують тепер уже понад 450 ти
сяч чоловік. Ці частини озброєні 
танками, артилерією, проходять 
систематичну військову підготов
ку і беруть участь у військових 
маневрах.

Поспішність, з якою США ве
дуть створення німецької армії, 
викликана тим, що німецький на
род дедалі більш рішуче висту
пає проти воєнних заходів, які 
проводяться в Західній Німеччині 
імперіалістами США та їх бон
нськими маріонетками. В зв'язку з 
цим Сполучені Штати вирішили 
провести в боннському парламен
ті примусовий „закон", який дав 
би їм можливість одержати „гар
матне м'ясо" для воєнних аван
тюр.

Імперіалістична політика уряду 
США і його боннських лакеїв 
зустрічає зростаючий опір німець
кого народу. По всііГ'Західній Ні-

Урочисте засідання у Варшаві, присвячене 
10-річчю з дня утворення Польської 

робітничої партії
Як повідомляє радіо Варшави, 

28 січня в польській столиці від
булось урочисте засідання, при
свячене 10-м роковинам з дня 
утворення Польської робітничої 
партії (ППР).

Засідання відкрив голова Цент
рального комітету Польської 
об'єднаної робітничої партії Бо- 
леслав Берут.

З доповіддю, присвяченою 10- 
річчю ППР, виступив член політ* 
бюро ЦК ПЗПР Францішек Юж-

Скасування в Угорщині карткової системи на жири
У газетах опубліковано спільну 

постанову міністерств внутрішньої 
торгівлі і заготівель про скасу
вання з 1 лютого ц. р. карткової 
системи на жири.

Угорські газети відзначають, 

меччині в з'язку з підготовкою 
„закону" про запровадження вій
ськової повинності прокотилась 
могутня хвиля протестів. Робітни
ки Гамбурга, Дуїсбурга, Франк
фурте па Майні га інших міст 
все більш активно і організовано 
виступають проти ремілітаризації, 
здійснення „плану Шумана”, про
ти спроб імперіалістів втягти нім
ців у нову світову бойню.

Події в Тунісі
Понад 70 років волелюбний ту

ніський народ знаходиться в ле
щатах колоніального рабства і 
жахливого гніту французьких та 
інших імперіалістів. Голод, без
робіття, злидні, вимирання — ось 
доля, уготована колонізаторами 
Франції народам Тунісу. Амери
канська нафтова компанія „Галф 
ойл корпорейшн" і англійська 
„Ройял датч шелл" розкрадають 
природні багатства Тунісу, жор
стоко експлуатують і пригноблю
ють туніських трудящих.

Боротьба туніського народу 
проти іноземних імперіалістів, 
проти політики рабства, пригноб
лення і злиднів набрала особли
во великого розмаху після дру
гої світової війни.

Намагаючись обезглавити на
ціонально-визвольний рух у Ту
нісі, який набрав всенародного 
характеру, французькі власті 18 
січня цього року ув'язнили керів
ників комуністичної партії Тунісу, 
а також лідерів буржуазної пар
тії „Нео-дестур", яка виступає за * 
незалежність країни і лідерів ін- • 
тих громадських організацій. До
відавшись про цей акт французь
ких властей, трудящі Тунісу в 
знак протесту оголосили загаль
ний страйк і провели масові ма
ніфестації. Французькі власті у 
відповідь на протести тунісців • 
направили проти народу танки) | 
артилерію, регулярні частини і 
жандармерію. Але криваві роз-'^» 
прави французьких колонізаторів 
не зломили волі туніського наро
ду. який повстав на боротьбу за 
свободу і незалежність. Бороть
ба тунісців проти французьких 
колонізаторів з кожним днем по
силюється.

Р. Стрєльников.

вяк („Вітольд"). Доповідь Ф. Юж- 
вяка не раз переривалася оплес
ками і здравицею на честь Гене
ралісимуса Сталіна, президента 
Берута, Всесоюзної Комуністич
ної партії (більшовиків) і Поль
ської об'єднаної робітничої партії.

З великим піднесенням учасни
ки засідання прийняли текст при
вітального листа великому друго
ві польського народу Генераліси
мусу Й. В. Сталіну.

(ТАРС).

що скасування карткової системи 
на жири є результатом самовід
даної праці угорських трудящих, 
які перевиконали річний план і 
досягли нових успіхів у соціаліс
тичному будівництві. (ТАРС).

МАЛИЙ ФЕЙЛЕТОН

Жителі селища Димитрово не 
раз були стривожені незвичайною 
подією, що відбувається в примі
щенні, де міститься контора Олек
сандрійського монтажного управ
ління.

В ці зимові дні з вікон і две
рей контори клубками валить дим. 
Така подія спочатку викликала 
настороженість не лише в селищ
них пожежників, але й в олександ
рійських. Та тепер вони звиклися.

Але працівники управління ніяк 
до цього звикнутися не можуть, 
бо дим з „буржуйок” (так проз
вали залізні пічки в час грома
дянської війни), що розставлені 
в кімнатах контори, дихати не 
дає їм.

ДИМ, димок
А все тому, що начальник мон

тажного управління т. Бек, спо
діваючись. видимо, на теплу зиму, 
нічого не зробив у підготовці до 
неї, навіть не спромігся подбати 
про нормальне опалення примі
щення, в якому й сам сидить.

З настанням похолодання т. Бек 
розпорядився стіснити всіх праців
ників відділів управління в одну 
кімнату. Хай, мовляв, самоотеп- 
ленням займаються.

Коли цей немудрий захід не 
виправдав сподівань г. Бека, тоді 
він наказав „змонтувати" в кож
ній кімнаті контори залізні пічки.

Про якість монтажу опалення 
свідчить отой дим, що після ньо
го доводиться провітрювати кім-

• • •

пати, доки в пічках топиться.
За продуктивну роботу праців

ників управління в таких умовах 
говорити нема чого.

Взагалі, про створення нормаль
них умов для підлеглих працівни
ків не звик дбати т. Бек. Тут лю
дей, які проживають в м. Олек
сандрії, за 20 кілометрів від уп
равління, перевозять на автомаши
ні, на якій не спромоглися поста
вити навіть примітивних лавок 
для сидіння.

Дивно, як може т. Бек спо
кійно провітрювати хоча б свою 
кімнату від їдкого диму.

Тарас ШИПШИНА.

Бразільські власті заборонили проведення в РІо-Де-Жанейро 
американського континентального конгресу прихильників миру

Уругвайські газети „Ель Паіс” і 
„Ель Діа", посилаючись на агент
ства Ассошіейтсд Пресе, Інтер- 
нейшнл Ньюс Сервіс і Франс 
Пресе, повідомили, що начальник

події
Як повідомила газета „Ан-Ні- 

да", під час останніх демонстра
цій на захист демократичних сво
бод і на підтримку Єгипту в ре
зультаті сутичок між студентами 
і військами в Алеппо було вби
то 27 чоловік і 287 поранено, в 

поліції федерального округу Бра- 
зілії заборонив проведення в Ріо- 
Де-Жанейро американського кон
тинентального конгресу прихиль
ників миру.

В СІРІЇ
тому числі тяжко поранено 50 чо
ловік.

За повідомленням з Дамаска, 
в'їзд і виїзд з Алеппо без спе
ціальних дозволів заборонений. В 
Алеппо по суті запроваджено 
стан облоги. (ТАРС).

Редактор Д. РАВВЕ.
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Ширше розмах 
соціалістичного змагання

☆

На будівництві Цимлянського 
гідровузла заслуженою славою 
користується машиніст мотовоза 
комсомолець Володимир Захур- 
даєв. За зміну він робить 13—15 
поїздок замість 7 по нормі.

На знімку: В. Захурдаєв біля сво
го мотовоза.

Фото Л. Портера.

Прескліше ТЛРС.

*
Кожен день, кожен крок не

стримного руху нашого народу 
до комунізму ознаменовується 
все новими й новими трудови
ми перемогами. Творча праця 
мільйонів людей, натхненпа 
животворними ідеями радянсь
кого патріотизму, невпинно під
носить велич і могутність на
шої славної Батьківщини.

Особливо яскраво виявляєть
ся творча ініціатива у дні, ко
ли опубліковано повідомлення 
Центрального Статистичного 
управління при Раді Міністрів 
СРСР «Про підсумки виконан
ня державного плану розвитку 
народного господарства СРСР у 
1951 році» та повідомлення 
Статистичного Управління на
шої республіки «Про підсумки 
'■чкопання державного плану 

“розвитку народного господар
ства Української РСР в 1951 
році».

Шахтарі, екскаваторники, 
брикетники, будівельники, мон
тажники нашого міста докла
дають свої зусилля, щоб достро
ково виконати виробничі пла
ни першого кварталу.

У ці дні всенародного підне
сення, вперше за довгий час, 
виконали виробничий план січ
ня підприємства тресту «Олек- 
сапдріявугілля».

У соціалістичному змагапні 
вийшли переможцями маши
ністи екскаваторів Байдаківсь- 
кого вуглерозрізу Гнат Без
людько, Іван Чорний, машиніст 
електровоза Володимир Чалий. 
Забезпечивши чітку роботу 
агрегатів, вони щодня викону
вали по півтори норми. Десят
ки тонн надпланового вугілля 
видобули у січні бригади на
валовідбійників обох шахт Гри
горія Пухового, Івана Осичен- 
ка, Павла Бєлова, Слізара Ко- 
белсва та інш.

Наша країна здійснює гран
діозну програму житлового бу
дівництва. Не один десяток 
шахтарів та будівельників на
шого міста в січні справили 
новосілля. Це ще раз підтверд
жує широкий розмах, якого 
набуло в нас житлове будів
ництво. Нинішнього року жит
ловий фонд ще більше зросте. 
Отже, завдання будівельників 
жител полягає в тому, щоб

широко розгорнути соціалістич
не змагання за здачу в експ
луатацію високоякісного житла.

Треба сказати, що на ба
гатьох будівельних площадках 
є немало недоліків в організа
ції праці, що не дає можли
вості трудящим виконувати взя
ті зобов'язання.

Багато плутанини в роботі 
управління будівництва жител 
Семенівського тресту. Після 
закінчення штукатурних і ма
лярних робіт начільники діль
ниць надсилають теслярів для 
виконання інших робіт, хоч 
теслярські роботи треба вико
нувати перед штукатуркою. 
Все це зводить на нівець уже 
виконану роботу.

Соціалістичне змагання за 
дострокове виконання виробни
чих планів ставить тепер більш 
високі вимоги до керівників 
підприємств, партійних і проф
спілкових організацій. Змаган
ням треба керувати конкретно, 
щодня знати наслідки роботи 
кожної бригади, кожного тру
дящого, забезпечити гласність 
змагання і популяризацію пе
редовиків.

Будови нашого міста добре 
оснащені механізмами. І коли 
окремі управління не справ
ляються з виробничим планом, 
то це прямий результат низь
кої виробничої культури, нев
мілого використання техніки.

Повне використання техніки 
немислиме без підвищення тех
нічного рівня кадрів. Отже, 
конче потрібно всебічно по
ліпшити постановку навчання 
в стахановських школах, на 
курсах техмінімуму тощо.

Трудівники підприємств та 
будов Олександрії, як і весь 
радянський народ, наполегли
во борються за дострокове ви
конання виробничих планів 
першого кварталу. Партійні і 
профспілкові організації, госпо
дарські і технічні керівники 
зобов'язані очолити цю бороть
бу, ширше розповсюджувати 
досвід передовиків, створити і 
всі умови для повного вико
ристання техніки і безумовно
го виконання взятих зобов'я- І 
зань у соціалістичному зма
ганні.

Ширше розмах соціалістично
го змагання!

Будівництво здравниць
На південному березі Криму 

іде будівництво нових здравниць. 
У Мисхорському парку споруд
жується чотириповерховий палац- 
санаторій для працівників лісової 
промисловості. Закінчується бу
дівництво Семізського санаторію 
імені Леніна. В Алупці підніма
ються світлі, просторі корпуси 
нового санаторію для працівників 
хімічної промисловості. Завер
шується будівництво санаторію 
нафтовиків і в Старому Криму.

Почесне замовлення 
виконано достроково

Колектив Харківського електро
механічного заводу імені Сталіна 
відвантажив будівникам „Куйби- 
шевгідробуду" партію потужних 
електродвигунів. Почесне замов
лення викопане на 2 місяці раніше 
строку.

Перший урожай парникових 
овочів

Колгоспні городники Дніпро
петровщини почали збирання пер
шого врожаю парникових овочів. 
У парниках дозрівають редис, 
салат, петрушка. Кожний колгосп 
області має парникове господарс
тво.

Випуск лікарів
В Ужгородському державному 

університеті відбувся перший ви
пуск лікарів. 70 молодих терапев
тів, хірургів, невропатологів і пе
діатрів будуть працювати в ме
дичних закладах Закарпаття, за
хідних ооластей України, на вели
ких будовах комунізму.

Весняна сівба в Киргизії
Колгоспи Араванського району 

(Ошська область) першими в Пів
денній Киргизії почали весняну 
сівбу зернових колоскових і лю
церни.

(РАТАУ).

Народження Цимлянського моря
Будівники бетонної греблі Ци

млянського гідровузла закрили за
лізобетонним щитом вже дев'ятий 
донний отвір. Тепер вода з вели
чезною швидкістю, яка досягає 10 
метрів на секунду, проходить че
рез один відкритий донний отвір, 
який не перекриватиметься.

Закриття донних отворів греблі 
почалося 15 січня. Спочатку рі
вень води підвищувався у підвід
ному каналі, потім—у річці, а 24 
січня вода вийшла з берегів і по
чала заповняти Цимлянське во
доймище. Починається народжен
ня Цимлянського моря!

У Південному
З вводом в експлуатацію Вол- 

го-Донського каналу Південний 
порт Москви стане портом п'яти 
морів. Колектив порту, готуючись 
до прийняття вантажів, з Волго- 
Дону вводить в дію нову потуж-

порту столиці
ну механізацію, збільшує кількість 
причалів для флоту. Зокрема, пе
ревантаження зерна в порту здій
снюватиметься з суден безпосе
редньо в залізничні вагони.

Україна готується до весняних лісопосадок
Колгоспники республіки діяльно 

готуються до весняних лісопоса- 
дочних робіт, які будуть прове
дені на площі 70 тисяч гектарів. 
Вся площа, відведена під посадки 
і сівбу лісових культур, зорана з 
осені. Є достатня кількість сіян
ців, а також насіння деревних і

кущових порід. Сівба жолудів 
гніздовим способом буде прове
дена на площі 35 тисяч гектарів 
— на 20 тисяч гектарів більше, 
ніж у минулому році. В областях 
організовані семінари для підго
товки і перепідготовки 4.900 кол
госпних лісівників.

Семінари колгосп
Для поширення досягнень нау

ки і передового досвіду Гайво- 
ронський районний відділ сіль
ського господарства. Одеської 
області, проводить короткостро
кові семінари колгоспників по 
професіях, В сільгоспартілі імені 
Будьонного відбувся п'ятиденний

Цінна ініціатива
Механізатори Велико-Михайлів

ської МТС, Одеської області, до
помогли сусідній МТС — імені 
Сталіна і Касельської—впровади
ти у виробництво нову техноло
гію: демонстрували свої прийоми 
на ремонті радіаторів, повітро
очисників, шатунно - поршневої

215 ягнят на
Чабан сільгоспартілі „Нове жит

тя", Жмеринського району, Він
ницької області, Семен Федєєв 
виростив на кожні 100 вівцематок 
по 215 ягнят. В цьому році він

іків по професіях
семінар конюхів району, в кол
госпі ім. Димитрова—семінар пра
цівників свинарських ферм. До 
настання весни відбудуться семі
нари бригадирів по лісонасаджен
ню, садоводів, будівельників та 
інших колгоспних спеціалістів.

(РАТАУ).

механізаторів
групи і на складанні моторів. Со
ціалістична взаємодопомога при
несла позитивні результати. Ба
гато ремонтників МТС імені 
Сталіна, які раніше не виконува
ли денні завдання, ліквідували 
відставання. Підвищились темпи 
ремонту і в Касельській МТС.

100 вівцематок
зобов'язався одержати на кожні 
100 вівцематок по 220 яіґнят і 
настригти з кожної вівці по 4 кі
лограми вовни.

(РАТАУ).

20-річчя сталінської Магнітки

------------------ ♦------------------

У НА З
Президії Верховної Ради СРСР

Про скликання сесії Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради СРСР постановляє:
Скликати третю сесію Верховної Ради Союзу Ра

дянських Соціалістичних Республік 5 березня 1952 року 
в м. Москві.

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

Москва, Кремль. 31 січня 1952 р.

31 січня у Магнітогорську 
відбувся багатотисячний мі
тинг металургів і будівельни
ків, присвячений 20-річчю ме
талургійного комбінату і в 
зв'язку з привітанням товари
ша ЇЇ. В. Сталіна магнітогор
цям.

Учасники мітингу з величез
ним піднесенням прийняли ві
тальний лист товаришеві ЇЇ. В. 
Сталіну.

У листі говориться, що Маг
нітогорський металургійний 
комбінат за 20 років перетво
рився в одне з найбільш по
тужних і технічно оснащених 
металургійних підприємств краї
ни.

Історія розвитку комбінату-

гіганта є яскравим свідченням 
успішного перетворення вжит
тя великої сталінської ідеї ін
дустріалізації нашої країни і 
розвитку радянської металургії.

В роки Великої Вітчизняної 
війни сталінська Магнітна ста
ла могутнім арсеналом зброй
них сил країни соціалізму.

Достроково виконавши після
воєнний п'ятирічний план, ко
лектив комбінату дав велику 
кількість металу понад план. 
У 1951 році, Ьиконавши зо
бов'язання, дані товаришеві 
Сталіну, комбінат дав понад 
план 213 тисяч тонн чавуну, 
73 тисячі тонн сталі, 36 ти
сяч тонн прокату. За рахунок 
економії сировини, матеріалів,

енергії та інших затрат магні
тогорці дали країні понад 18 
мільйонів карбованців надпла
нової економії.

Металурги Магнітки дають 
слово великому вождю достро
ково виконати план 1952 ро
ку і дати понад план десятки 
тисяч тонн чавуну, сталі, про
кату, коксу, руди.

Магнітогорці звернулись до 
працівників металургійної про
мисловості з пропозицією роз
горнути Всесоюзне соціалістич
не змагання за дострокове ви
конання плану виробництва ме
талу, за нове піднесення ра
дянської металургії в 1952 році. 

(ТАРС).

Нова л і і
ЗО січня стала до ладу дру

га дільниця великого кільця 
Московського метро довжиною 
в 6,7 кілометра. Чотири нових 
підземних палаци-станції «Ком
сомольська - кільцева», <Бота-

ія Московсько
нічний сад», «Новослободська» 
і «Білоруська - кільцева» гос
тинно розчинили двері для па
сажирів.

У день відкриття нової лінії 
відбувся багатолюдний мітинг

го метро
метробудівців, на якому висту
пив секретар ЦК 1 МК ВКП(б) 
тов. М. С. Хрущов. З великим 
піднесенням було прийняте 
привітання товаришеві ЇЇ. В. 
Сталіну.
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Невпинно підвищувати виробничу культуру
Удосконалити технологічний процес

Поліпшити медичне 
обслужування населення

На XIII сесії міської Ради депутатів трудящих
Після тривалого відставання 

Байдаківська брикетна фабри
ка виконала січневий план. 
Це не повинно заспокоювати 
колектив, бо в нас ще мають 
місце серйозні недоліки, які 
треба в найближчий час лікві
дувати.

В цехах панус знеосібка у 
догляді за обладнанням, до
пускаються аварії механізмів, 
немає рішучої боротьби за ви
соку виробничу культуру.

Необхідно приділити серйоз
ну увагу поліпшенню техно
логічного процесу. Часті по- 
ламки в цеху контрольного 
дроблення— результат переван
таження редлерів, що йдуть до 
першої і другої охолоджуваль
них систем. Місткість редлера 
і шнека в три рази менша 
всіх сосудів, що підходять до 
них.

Керування голівками через 
течку в збірний шнек не завж
ди можливе тому, що дуже 
часто преси вже в ходу, а 
місткість бункерів обмежена. 
Це викликає перебої в роботі. 
Отже, необхідно наростити за
вантажувальні сосуди.

Збори активу місцевої промисловості
Відбулися міські збори пар

тійно - господарського активу 
працівників місцевої та коопе
ративної промисловості, які об
говорили підсумки роботи в 
1951 році і чергові завдання.

З доповіддю виступив заступ
ник голови виконкому міської 
Ради тов. Константинов.

В минулому році деякі під- 
нриємства місцевої промисло
вості, зокрема, міськпромкомбі- 
пат, гудзикова фабрика, артіль 
«Червоний тесляр» виконали 
план із значним перевищен
ням. Але поряд з передовими 
є ще відсталі підприємства. До 
них відносяться млиноуправ
ління (директор тов. Хитрен- 
ко), міськхарчокомбіпат (дії- ’ 
ректор тов. Кізіль), швейна 
фабрика (директор тов. Кова
льов), артіль «Хімпраця» (го- І 
лова тов. Барзов), які не впо
рались з завданням. Це приз
вело до того, що місцева і ко- І 
оперативна промисловість міста

Крім того, пилесоси постав
лені нерівномірно: в деяких 
місцях вони дуже віддалені 
один від одного. Мало гвинто
вих шиберів. Вікна повітряних 
трубок не мають двірок на 
шарнірному обертанні, тому ни- 

I ми дуже важко користува- 
■ тись.

<• чимало й інших недоліків, 
що знижують продуктивність 
праці.

Колектив цеху докладає всіх 
зусиль, щоб краще використа
ти обладнання, удосконалити 
техніку, виконувати і переви
конувати план. Але йому не
обхідна допомога від керівни
ків фабрики.

У нас добре працюють мо
тористки Катерина Семенчук, 
Ганна Константипова, Марія 
Конопатчикова. Вони дбайливо 
доглядають механізми, а це 
забезпечує успіх в роботі. їх 
досвід прагнуть перейняти ін
ші робітники.

М. Солдатанко,
майстер Байдаківської брикетної 

фабрики.

не виконала план 1951 року.
Доповідач і товариші, які 

виступали в дебатах, відзнача
ли, що головними причинами не
задовільної роботи підприємств 
є погана організація праці, 
низька виробнича дисципліна, 
відсутність широко розгорнутої 
масово-політичної роботи та со
ціалістичного змагання. Тех
нічне навчання кадрів занед
бано. На ряді підприємств не 
велось рішучої боротьби за 
економію сировини, матеріалів, 
електроенергії, за виявлення 
внутрішніх резервів.

Дуже мало приділялось ува
ги питанням виконання плану 
по асортименту, якості про
дукції.

Зав. міськфінвідділом тов. Ко- 
ломоєць відзначив, що керівни
ки підприємств місцевої та ко
оперативної промисловості не 
контролюють робочу майсте
рень, внаслідок 'чого деякі 
працівники під вивіскою про

Фрезерувальник заводу „Черво
ний ливарник* тов. Соловйов ви
конує норму на 180 процентів. 
Свій досвід високопродуктивної 
роботи він передає мелодим ви
робничникам.

На знімку: Д. А. Соловйов.

Фото Г. 'Ганського.

мислової артілі зловживають.
Завідуючий промислово-транс

портним відділом міськкому 
К11(б)У тов. Петрушенко піддав 
гострій критиці господарників 
за те, що вони не механізують 
виробництво, не борються за 
високу продуктивність праці. В 
міськпромкомбінаті, артілі «Хім- 
праця» випускається продукція 
низької якості.

Про низький рівень керів
ництва підприємствами та арті
лями міста говорив голова ви
конкому міської Ради депутатів 
трудящих тов Луценко. Він зо
середив увагу про необхідність 
впровадження широкої механі
зації праці, піднесення культу
ри виробництва та забезпечен
ня безумовного виконання дер
жавного плану.

На зборах виступили також 
тт. Сілецькпй, Кізіль, Ковальов 
та інші. Збори намітили заходи 
для виконання виробничих пла- 
пів у 1952 році.

31 січня відбулася XIII се
сія міської Ради депутатів тру
дящих, яка обговорила питан
ня про стан і заходи поліп
шення медичного обслужуван
ня населення міста та селищ. 
З доповіддю по цьому питан
ню виступила завідуюча міськ- 
зцороввідділом тов. ЗвєрєваО. Г.

— У 1951 році, — говорить 
доповідач,—проведено ряд за
ходів для поліпшення якості 
медичного обслужування на
селення. В основному завер
шено організаційну перебудову 
здоровоо.хорони, яку проведено 
за рішенням уряду,—об'єднано 
лікарці з поліклініками і про
ведено організаційні роботи на 
дільницях.

Значно зросла сітка здоро- 
воохорони і в нашому місті. У 
1951 році розширено лікарні 
на 135 ліжок, відкрито дві лі
карні і 5 нових здоровпунктів.

Досягнуто деяке поліпшення 
в роботі лікарсько-поліклініч
них об'єднань міста. Перше 
лікарсько-поліклінічне об'єд
нання повністю завершило ор
ганізаційну роботу по створен
ню дільничного принципу об
служування населення. За ми
нулий рік значно зменшилась 
кількість захворювань, збіль
шилась кількість лікарських 
відвідувань дома.

Однак, в роботі медичних ус
танов нашого міста і селищ є 
ще багато недоліків. До цього 
часу непропорційно використо
вується сітка лікувальних зак
ладів та дитячих ясел. Міська 
лікарня № 1 весь час працює 
з перевантаженням, а лікарні 
№№ 3 і 4 не завантажені. Го
ловні лікарі тт. Я ханська та 
Ідельсон не прагнуть поліпши
ти роботу третьої і четвертої 
лікарень і тому хворі не ба
жають лікуватись тут, а праг- і 
нуть потрапити до першої лі- ' 
карні.

Кількість ліжок в дитячих 
яслах досі використовується ли- | 
ше на 65—70 процентів. Заві-

ЛЕКЦІЇ ДЛЯ
Недавно відбулися збори учи- 

I тульського лекторію. З допо
віддю на тему: Реакційна суть 
сучасної філософії американсь- 

дуюча дитячими яслами т. Я ко- 
венко допускає антисанітарний 
стан в яслах, погано організо
вує дозвілля дітей.

Доповідач вказала також па 
недоліки в лікарсько-поліклі
нічних об'єднаннях. Головні лі
карі тт. Яланська та Хацкеле- 
вич нехтують дільничним прин
ципом обслужування населен
ня. Незадовільно поставлена 
зуболікарська допомога.

В обговоренні доповіді взяли 
участь депутат Крицька Г. Я., 
завідуючий лікарнею №2 т. Іва
нов В. І., депутат Пруткий І. Г., 
лікар дитячої і жіночої кон
сультації т. Райскіна Ф. Р., 
депутат Кочубей 1. С., голов
ний лікар лікарсько-поліклініч
ного об'єднання № 1 т. Осмо- 
ловський 10. В., депутат Амур 
6. 3., голова міськкому проф
спілки медичних працівників 
т. Спичка 0. М., директор пе
дагогічного училища т. Дьяко- 
нов Л. Г, лікар т. Лозінська 
3. М., депутат Немпкін Д. Г. к 
депутат Тюрин Г. 0., депутат 
Рєпка Ф. В. та депутат Лу
ценко Н. X.

У своїх виступах вони вка
зували на те, що якби лікар
ські установи нашого міста і 
міськздороввідділ повніше вико
ристовували можливості, медич 
не обслужування населення 
було б значно кращим.

Сесія прийняла рішення, в 
якому намічено заходи поліп
шення роботи медичних уста
нов і обслужування ними на
селення.

Сесія міської Ради депутатів 
трудящих також розглянула ор
ганізаційні питання.

У зв'язку з переходом на ін
шу роботу т. Лимаря В. 0. се
сія увільнила його від обов'яз
ків завідуючого міським відді
лом торгівлі. Завідуючим місь
ким відділом торгівлі сесія за
твердила т. Суворова М. М.

Завідуючим міським відділом 
народної освіти затвердже
но депутата Гідуляпова І. С.

ВЧИТЕЛІВ
кого імперіалізму виступив 
лектор товариства для поши
рення політичних і наукових 
знань т. Морозов 1. М.

Підземні шляхи Донбасу
В Радянському Союзі праця гір

ника оточена всенародною поша
ною, сталінським піклуванням. 
Умови праці радянського шахтаря 
незрівнянні з тими умовами, в 
яких знаходяться гірники капіта
лістичних країн. В Англії ще досі 
близько третини вугілля видобу
вається ручним способом. У США 
па шахтах катастрофи, що супро
водяться численними жертвами, 
звичайне явище. к

В результаті здійснення сталінсь
кого плану механізації вуглевидо
бутку шахти Донбасу, оснащені 
гірничими комбайнами, потужни
ми врубовими машинами і інши
ми першокласними механізмами 
вітчизняного виробництва, Пере
творилися в підземні заводи.

У зв'язку з зростанням вугле
видобутку важливого значення 
набув розвиток підземного транс
порту. Тепер механізація транс
портування вугілля в шахтах Дон
басу вже в кілька разів переви
щує довоєнний рівень. Типовим 
для нинішнього Донбасу є транс
портне господарство шахти „Ни- 

канор", тресту „Ворошиловвугіл- 
ля“. де в усіх лавах вугілля ви
добувається комбайнами і десят
ками електровозних составів по 
гірничих виробітках транспортує
ться до стовбура. Шахтарі по по
хилому стовбуру з поверхні на 
дільниці шахти, до місця роботи і 
назад, перевозяться підземними 
трамваями.

В шахті немає гнітючої темря
ви, навколо—незвичайні електрич
ні лампи денного світла. В коло- 
стовбурних дворах і прилеглих 
до них виробітках — багато вог
нів—червоних, зелених, які то по
гасають, то засвічуються, зміню
ючи колір. Це світлофори, підві
шені біля стрілочних переводів. 
Стрілки не мають звичайних при
ладів „балансирів'* для ручної пе
рестановки їх. З допомогою спе
ціальних електричних приводів 
стрілки з центрального пульта ке
рування встановлюються в потріб
ному напрямі.

Всіма цими приладами сигналі
зації. централізованого керуван
ня стрілками та їх блокіровки ке

рує диспетчер підземного транс
порту. В його камері—чисто побі
лені стіни, багато світла, стінйий 
годинник. Посередині камери 
цснтралізаційііий апарат. На вер
тикальній стінці апарата — схема 

І колостовбурного двору і прилег
лих виробітків, з рейковими ко
ліями, стрілочними переводами і 

І світлофорами—маленькими кольо
ровими лампочками. Нижче схеми 

; розташована система підойм, з 
допомогою яких диспетчер керує 
всіма приладами. На робочому 
столі лежить бланк з сіткою, на 
яку наноситься рух поїздів на 
протязі всієї зміни. Поруч на сто
лику — диспетчерський шахтний 

і комутатор з підсилювачем і ре- 
і продуктором. Схема дублює фак

тичне положення стрілочних пе
реводів і світлофорів у натурі. На 
кожний поїзд, що приймається і 
відправляється, відповідно до за
даного маршруту, поворотом ва
желів на пульті керування вста
новлюються в потрібному напрямі 
стрілочні переводи, засвічуються 
світлофори.

Цікава така особливість цих 
приладів. Коли диспетчером дано 
маршрут па прийом або відправ
лення поїзда, то можливість прий
няти або відправити інший поїзд 
практично виключена, бо стрілоч
ні переводи відповідно зблоковані 
і перевести їх, поки призначений 
в рейс поїзд ие вийде з відгород
женої ділянки, не зможе навіть 
диспетчер. Цим самим гарантує
ться повна безпека руху, при 
максимально-можливій згущеності 
поїздів.

Прекрасно організована робота 
вантажного пункту па шахті „Ни- 
канор". Електровоз, підійшовши з 
порожняком, ставить його на роз- 
миновку, виїжджає через обгінний 
шлях під состав з вантажем, при
чіплюється до нього, повідомляє 
по телефону диспетчера і відправ
ляється. Залишена партія порож
няку в нерозчепленому вигляді 
пересувається маневровою лебід
кою під вантажним пунктом. Ле
бідкою керує один насипальник 
дистанційно (на відстані) з допо
могою кнопок. На приймальній 
площадці капітального уклону не

має звичайних плит—вони давно 
вже замінені заїздами з самокат
ною підкаткою порожніх і наван
тажених вагонеток. Потужною ле
бідкою капітального уклону також 
керують дистанційно (без лебід
чика).

Автоматизація підземного транс
порту за таким же типом, як на 
шахті „Никанор", запроваджена 
вже на цілому ряді найбільших 
шахт, а в 1952 році буде застосо
вана ще на багатьох десятках ос
новних шахт Донбасу.

Для керування підземним авто
матичним господарством на кож
ній шахті є дільниця внутрішахт- 
ного транспорту з службами: тяги, 
колії і руху. Є також підземні 
електровози! депо і тягові підстан
ції і майстерні для ремонту рухо
мого складу.

День і ніч трудівники підземних 
шляхів безустанно водять поїзди 
з „чорним золотом".

Г. Наумов, 
лауреат Сталінської премії, 

начальник Управління 
внутрішахтного транспорту 
комбінату „Ворошиловград- 

вугілля",
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Підносити продуктивність 
громадського тваринництва

На звітно-виборних зборах у колгоспі 
імені Володимира Ульянова

Перед хліборобами колгоспу 
імені Володимира Ульянова 
звітував про роботу правління 
в 1951 році голова артілі тов. 
Рябошапка. Зупинившись на 
деяких досягненнях в галузі 
рослинництва і тваринництва, 
голова правління вказав на не
доліки. Вражають низькі по
казники продуктивності худо
би. В порівнянні з 1950 роком, 
удій молока на фуражну коро
ву зменшився на 180 літрів, 
ніякого доходу не одержано від 
громадської иасіки. Великий 
контраст між прибутками ок
ремих галузей тваринництва.

У доповіді голова ревізійної 
комісії колгоспу т. ІИаповалов 
навів такі дані. Кожен вироб
лений трудодень працівниками 
свиноферми дав колгоспу чис
того доходу 34 карбованці 31 
копійку, в той час, коли до
ход від трудодня по птахофер
мі дорівнює лише 12 карбо
ванців ЗО копійок, від молоч
но-товарної ферми — 6 карбо
ванців 54 копійки, по вівце
фермі — 8 карбованців 47 ко
пійок. Така велика різниця до
ходу від трудодня сталася че
рез те, що в 1951 році прав
ління колгоспу і його голова 
т. Рябошапка мало приділяли 
уваги підвищенню продуктив
ності худоби, занедбали догляд 
і годівлю тварин.

Після закінчення доповідей 
голови правління, голови ре
візійної комісії колгоспу і 
представника Олександрійської 
МТС за роботу машинно-трак
торної станції розпочалось об
говорення звітів.

У своїх виступах хлібороби

Перемога будівників Волго-Дону
КАЛАЧ НА ДОНУ. 1 лютого. 

(ТАРС). 1 лютого Карповська 
насосна станція почала пере- 
катку донської води в Карпов- 
ське водоймище.

Ввечері 31 січня всі підго- І 
товчі роботи на будівництві 
станції були закінчені. Голов
ний інженер Донського буді
вельного району В. І. Севас- 
тьянов дав команду зруйнува
ти земляні перемички, які 
перегороджують підвідний ка
нал. Екскаваторник Павло 11а- 
нов за ніч вибрав з перемички 
біля станції останні півтори ти
сячі кубометрів грунту. Другу 
перемичку, підмиту з боку До

піддали гострій критиці недо
ліки у догляді та утриманні 
громадського тваринництва.

Колгоспник т. Гриценко вка
зав на те, що т. Рябошапка 
зазнався, мало радився з кол
госпниками, часто вирішував 
важливі питання сам. Він же 
допустив розбазарювання кор
мів, хоч в них громадське тва
ринництво відчуває гостру нес
тачу.

—Голова колгоспу не турбу
вався про стан худоби,—гово
рить колгоспник т. Сафронен- 
ко,—Був час, коди частина ко
рів захворіла. Замість того, щсб 
сприяти ветфельдшеру т. Бон
даренку у лікуванні худоби, 
т. Рябошапка послав його в 
командировку.

— У нашому колгоспі була 
створена кормодобувна бригада, 
— говорить колгоспник тов. 
Хмурковський, — та її роботою 
мало цікавилось правління. То
му й наслідки погані. Заготов
лені влітку цінні корми, слідом 
згодовувались. А тепер худоба 
залишилась майже без корму. 
Однією соломою не підвищиш 
продуктивність тварин. Нестерп
ним є й те, що наші тварин
ники не поповнюють своїх 
знань, бо зоотехнічні курси не 
працюють.

Хлібороби в прийнятому рі
шенні зобов'язали правління 
колгоспу поліпшити роботу з 
тим, щоб виростити високі вро
жаї всіх сільськогосподарських 
культур і різко підвищити про
дуктивність громадського тва
ринництва в 1952 році.

М. Леоненко, 
зоотехнік райсільгоспвідділу.

ну земснарядом, вранці було 
підірвано. Вода ринула в ка
нал і через кілька хвилин до
сягла насосної станції.

Після полудня рівень води в 
ковші біля станції досяг про
ектної позначки. Водолази ог
лянули підводні частипи спо
руди. Вони були в повному 
порядку. Одночасно будівники 
звичайних насосів заповнили 
водою на один метр ківш по 
той бік станції. Цю «водяну 
подушку» було утворено для 
пом’якшення сили удару водя- 

I ного потоку, створюваного по-

Перевірка готовності 
колгоспу до весни

За ініціативою викопному Ді- 
вочепільської сільської Ради 
депутатів трудящих недавно 
проведено перевірку готовності 
колгоспу імені Карла Маркса 
до весни. Всі плуги, сівалки, 
культиватори старанно відре
монтовані. Закінчивши ремонт 
інвентаря, майстри Карпо Иро- 

. зван, Афанасій Ткаченко, Яків 
Гопчаров та інші приступили 
до виготовлення недостаючого 
інвентаря. Вже підготовлено до 
роботи три нових котки.

Як недолік є те, що дуже 
повільно ремонтується інвентар, 
що належить машинно-трактор
ній станції.

Трудівники колгоспу успіш
но впорались з виконанням 
плану заготівлі місцевих доб
рив. Значно перевиконали свої 
завдання ланкові Олена В'яз- 
мін, Ганна Смоляр та інші. 
Однак, через відсутність в ар
тілі гноєсховищ відчувається 
нестача такого цінного добри
ва, як перегній.

Зараз вживаються заходи по 
усуненню виявлених недоліків.

М. Попов.

.Поповнюється машинно- 
тракторний парк МТС

До весняно-польових робіт 
1952 року тракторний парк Ко- 
ристівської та Олександрійської 
МТС поповнився новими потуж
ними машипами й інвентарем.

Користівська МТС одержала 
три нових трактори «С—80» 
та «ХТЗ—7 , шість сівалок, 
три бурякопідіймачі, п'ять 
п'ятикорпусних плугів тощо.

Машинно - тракторний парк 
Олександрійської МТС попов
нився трьома садо-городніми 
тракторами, двома- комбайнами, 
трьома сівалками і т. д.

★

На знімку: група знатних брига
дирів передових тракторних бригад 
на Красній площі в Москві. Зліва 
направо: 11. Є. ЖАБІН (Гамалєев- 
ська МТС. Чкаловської області); 
11. С. БАСИСТИЙ (Канівська МТС. 
Київської області); Ф. 1. СОЮС- 
ТОВ (Чемодановська МТС, Рязан
ської області); М. 1. ПАХОМОВ 
(Кірсановська МТС, Тамбовської 
області); депутат Верховної Ради 
СРСР, Герой Соціалістичної Пра
ці Я. М. ШУЛЬГА (Лебединська 
МТС. Сумської області); Б. А. 
БУРГАНОВ (Буінська МТС, Та
тарської АРСР).

Прескліше РАТАУ,

★

І тужним пропелерним насо
сом станції.

Головний інженер будівни
цтва Волго-Донського судно
плавного каналу тов. Батунер 
дав команду—ввімкнути насос 
і почати перекачку води. Че
рез мить з чотирьох отворів в 
одній з високих башт станції 
ринули могутні водоспади. ІЦо- 

і секунди насос викидає 15 ку
бометрів води. Бурхливо запов
нює вона ківш.

Після роботи під наванта
женням насос зупинено для 
регулювання.

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Кріпити зв'язки школи з батьками

Тісний зв'язок школи з бать
ками відіграє велику роль у 
вихованні підростаючого поко
ління. Практика показує, що 
там, де повсякденно слідкують 
за навчанням дітей, приділяють 
їм належну увагу, є хоро
ші результати. Діти батьків 
тт. Мостового, Філатова, Гомо- 
на, Боброва, Дячепка з любов'ю 
ставляться до посильної праці 
дома, добре вчаться, ввічливі, 
охайні, дисципліновані. Б й та
кі батьки, які не турбуються про 
правильне виховання дітей. То
му не дивно, що учні Кудря, 
Опарив, Костенко, Репенько 
відстають, погано ведуть себе 
в школі і поза нею.

Щоб допомогти батькам пра
вильно виховувати своїх дітей, 
міськВНО організував в усіх

... А в їдальні змін не сталося
Час іде, а в їдальні № 15 

відділу робітничого постачання 
ніяких змін не сталося,—непо- 
рядки тривають. Змінилося там 
вже два завідуючих, але обслу
жування робітників від цього 
не поліпшилось.

їдальня обслужує робітників 
будівельних управлінь Семенів- 
ського тресту. Найбільше від
відувачів буває в обідню перер
ву. В цей час до їдальні при
ходить багато робітників, інже
нерно-технічних працівників та 
службовців. Біля буфету та сто
лів створюються великі черги. 
За годину, що відведена на 
обідню перерву, звичайно, всі 
пообідати не встигають.

Буфетниця т. Скрипник, всу
переч вказівкам, продає з бу
фету їдальні спиртні напої. Цим 
вона не лише порушує встанов
лений порядок, але й затримує 
біля буфету багато відвідувачів. 
31 січня, наприклад, кілька 
десятків робітників через це 
спізнилися на роботу, а 17 чо
ловік пішли з їдальні, не по
обідавши.-

Завідуючий їдальнею т. Дуд
ник спокійно спостерігає ці не

Плутаники з відділу „Союзпечать"
Школа робітничої молоді Л»2, 

що на селищі Октябрському, 
передплатила на 1952 рік кіль
ка екземплярів газет і журна
лів. Минув січень нового року, 
але ми так і не одержали жод- 

і ної газети, хоч школа містить
ся поряд з поштовим відділен
ням селища.

—Чому мине одержуємо га
зеті' — звернувся я до праців
ників міського відділу «Союз- 
печать».

—Як?—здивовано запитали 
мене,—«Лите ратурная газета» 
вам доставляється через Ок- 
тябрське відділення, а от щодо 

І «Учительской газеті» ми дійс-

Без керма
Стахановці нашого будівель

ного управління—слюсарі Лука 
Я цушко, Григорій Капустін, 
муляр Харламіїій Щербаков у 
минулому році виконали по дві 
—три норми.

Нині ці та чимало інших ро
бітників простоюють і тому не 
виконують норм.

Начальник управління тов. 
, Веремеєв не вживає заходів, 

щоб налагодити роботу. Про не- 

школах постійно діючі лекторії. 
Тут читають лекції члени місь
кого відділення Всесоюзного то
вариства для Поширення полі
тичних і наукових знань, до
свідчені вчителі, лікарі, інже
нери.

За останній час прочитані 
лекції на теми: «Ленін і 
Сталін про комуністичне ви
ховання підростаючого поко
ління», «Виховання почуття 
дружби і товаришування», «Як 
допомагати дітям добре вчи
тись», «0. С. Макаренко про 
трудове виховання» та інш.

Робота цих лекторіїв значно 
сприяє піднесенню свідомості і 
розширенню кругозору батьків, 
поліпшенню виховання дітей.

М. Мордвінов, 
інспектор міськВНО.

подобства і ніяких заходів для 
усунення їх не вживає. Часто 
буває в обідню перерву, щоб 
уникнути зустрічі з відвідува
чами, т. Дудник відправляється 
одержувати продукти або ще 
кудись. 31 січня цей завідуючий 
дозволив буфетниці т. Скрипник 
продати кілька ящиків горілки.

їжа тут виготовляється не
смачна. Часто працівники не 
дотримуються затвердженого 
меню, і зазначені в ньому стра
ви не завжди можна купити.

Значним недоліком є ще й 
те, що на всіх підприємствах 
та будовах, робітники яких від
відують їдальшо № 15, обідня 
перерва встановлена з 12 до 
13 годин. Тут досі не потур
бувались про встаповлення обід
ньої перерви в різний час.

Пора вже керівникам відділу 
робітничого постачання по- 
справжньому взятися за нала
годження обслужування трудя
щих і насамперед навести по
рядок в їдальні № 15.

Ю. Пилипенко, 
робітник будівельного 

управління Семенівського 
тресту.

но переплутали. її одержує 
Мартоівапівська школа. Звер
ніться в Октябрське поштове, 
відділення, порадиш мені,— 
там виправлять помилку.

З того часу минуло близько 
трьох тижнів, але ні праців
ники Октябрського відділення 
зв'язку, ні працівники міської 
контори зв'язку, до яких я ще 
раз звертався, нічого не зро
били, щоб школа одержувала 
передплачені видання.

Скільки ж будуть розплуту
вати свої помилки працівники 
«Союзпечати»?

А. Курінний, 
директор школи робітничої 

молоді № 2.

без вітрил
порядки в управлінні відомо го
ловному інженеру тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз» тов. Мейма- 
ну, однак, він зайняв роль спо
стерігача.

Колектив у нас хороший, але 
ним не керують. Чи довго так 
буде? Адже ми повинні вико
нувати свої зобов'язання.

І. Безуглов, 
робітник тресту 

І „Олексаидріявуглерозріз\
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4 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Неділя,(3 лютого 1952 р.

Про встановлення диференційованих норм обов'язкових поставок вовни 
державі колгоспами Олександрійського району на 1952 рік

Рішення № 2170/30 виконкому Кіровоградської обласної Ради депутатів 
трудящих від 1-го грудня 1951 року

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 4316 від 31 жовтня 1951 року, виконком 
обласної Ради депутатів трудящих Р 1111 А 6 :

1. Встановити на 1952 рік слідуючі диференційовані річні норми обов'язкових поставок 
колгоспами вовни державі з кожного гектара закріпленої за ними земельної площі (ріл
ля, в тому числі сади і городи, луки і пасовиська) по групах колгоспів Олександ
рійського району:

Всенародний траур у Монголії
УЛАН-БАТОР, Зі. (ТАРС). 

Монгольський народ—у глибоко
му траурі.

На радянсько-монгольський кор
дон для зустрічі траурного поїз- 

I да з тілом маршала Чойбалсана 
виїде делегація всіх верств на
селення країни—робітників, ара- 
тів-скотарів, діячів культури, нау
ки і мистецтва, представників 
громадських організацій, пред

ставників частин Монгольської 
армії.

Центральні і аймакові газети 
продовжують публікувати числен
ні повідомлення про траурні мі
тинги трудящих, співчуття пар
тійних, молодіжних, жіночих і 
профспілкових організацій, листи 
трудящих, в яких висловлюється 
глибокий сум з приводу тяжкої 
втрати, що спіткала монгольський 
народ.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Н о Р м и (в грамах)

Групи колгоспів
в тому ЧИСЛІ

Всього
Тонкої Напів

тонкої
Напів- 
грубої Грубої

І і 337 г , _ - ■ 337
11 337 — 20 , --- 317

III 281 — — — 281
IV 281 _ 15 54 212
V 226 — — — 226

В середньому по району . . 281 — 1 2 278

2. Віднести колгоспи Олександрійського району до слідуючих груп норм обов'язкових пос
тавок вовни державі:

К 
с
2
й

Назва колгоспів Назва сільрад

Г Р У п и

Всього
В

Тон
кої

тому ч и с л і
, Напів-
1 тон

кої
Напів- 
грубої

Гру
бої

1 „Комунар" Ясиноватської 1 І І І 1
2 ім. Енгельса Костянтинівської І І І 1 1
3 ім. Будьонного Лікарівської І 1 1 1 1
4 „Заповіт Леніна" Березівської 1 1 І 1 І
5 ім. Жданова Недогарської І 1 1 1 1
6 ім. Ворошилова Ворошиловської 1 і 1 1 і
1 ім. В. Ульянова Недогарської II II II II 11
1 ім. Сталіна Бандурівської НІ III НІ 111 III
2 „Жовтень" Косівської III III III III III
3 ім. Молотова 111 НІ III III III
4 ім. Щорса »» III НІ 111 III III
5 ім. Калініна Костянтинівської 111 111 III 111 III
6 ім. Леніна Протопопівської 111 111 1Н НІ III
7 ім. Хрущова Новопилипівської 111 III III 111 III
8 „Шлях до комунізму" Звенигородської III III III 111 111
9 „Шлях до соціалізму" III 111 111 III НІ

10 ім. Карла Маркса Дівочепільської III III НІ III 111
1 ім. Рози Люксембург Занфирівської IV IV IV IV IV
1 „Оборона країни" Морозївської V V , V V V
2 ім. Петровського Косівської V V V V V
3 ім. 18 з ’їзду ВКП(б) Бойківської V V V V V
4 ім. 18 партконферепції Новопилипівської V V V V V
5 „12-річчя Жовтня" Недогарської V V V V V
6 „Перше Травня" 3 венигородс ької V V V V V
7 ім. Сталіна Ворошиловської V V V V V

3. Зобов'язати виконком Олександрійської районної Ради депутатів трудящих відповідно 3
установленими цим рішенням нормами по групах колгоспів опублікувати в районній
газеті норми обов'язкових поставок вовни державі по кожному колгоспу.

4. Заборонити Олександрійському райвиконкому і заготівельним організаціям переводити 
колгоспи із однієї групи в іншу без дозволу Ради Міністрів СРСР, а також накладати 
на колгоспи зобов'язання по здачі вовни державі, які перевищують встановлені для них 
погектарні норми.

Голова виконкому обласної Ради депутатів трудящих В. КОМЯХОВ. 
Секретар виконкому обласної Ради депутатів трудящих П. ГОРОДИСЬКИЙ.

Євген Гребінка
ч *

2 лютого минуло НО років з 
дня народження визначного ук
раїнського письменника-байкаря 
першої половини XIX століття 
Євгена Павловича Гребінки.

Як письменник Є. Гребінка фор
мувався і зростав під впливом 
прогресивних традицій російської 
і української літератури, на не
вичерпних скарбах народної твор
чості. Він відомий як автор лі
ричних поезій (російською та ук
раїнською мовами), байок, опо
відань, повістей, романів. Талант 
Євгена Гребінки найбільше вия
вився в жанрі байки.

Тематика байок Гребінки різ
номанітна. Значна частина з них 
(„Ведмежий суд", „Рибалка", „Віл", 
„Будяк і Коноплиночка", „Зозуля 
та Снігир", „Верша та Болото", 
„Пшениця",„Вовк і Огонь") спря
мована проти поміщицької сваво
лі, хабарництва чиновників, пара
зитизму пануючого класу.

Найяскравіше критично-викри
вальні мотиви виявлені у байці 
„Ведмежий суд", яка виростає 
в гостру сатиру на царський суд, 
показує безправність людини пе 

ред багачами і царськими чинов
никами.

Реалістично яскраво змалював 
Гребінка беззахисність трудового 
народу в умовах феодально-крі
посницького ладу в байці „Рибал
ка", викриваючи кругову поруку 
волосних і повітових чиновників, 
їх продажність і грабіжництво. У 
байках „Мірошник", „Ворона та 
Ягня" Гребінка висміяв зажер
ливість дрібних хижаків. Парази
тизмові представників пануючого 
класу Гребінка в деяких своїх 
байках протиставляє позитивні 
образи селян („Пшениця"), хи
жацькій моралі—мораль трудів
ника („Зозуля та Снігир").

Є. Гребінка написав чимало лі
ричних поезій; деякі з них стали 
народними піснями („Українська 
мелодія" та інші).

В ряді прозаїчних творів, писа
них російською мовою, Гребінка 
змалював нужденне життя міської 
бідноти, дрібного чиновництва, 
викрив паразитизм побуту помі
щиків і чиновної знаті („Йван 
(Іванович", „Бьіль не бьіль и не 
сказка", „Приключение синей 

ассигнации", „Доктор" та інші). 
Він написав історичний роман 
„Чайковский". Гребінка відомий 
також як перекладач „Полтави" 
Пушкіна на українську мову.

Позитивно оцінював кращі про
заїчні твори Гребінки Бєлінський. 
Про повість „Кулик", в якій Гре
бінка зображає трагічну долю крі
паків, Бєлінський писав: „Найкра
ще в ній те, що автор умів пока
зати своїх героїв відповідно до 
дійсності, тобто людьми нижчого 
класу і водночас „людьми" і збу
дити співчуття до них, не ставля
чи їх на ходулі облудної і фаль
шивої ідеалізації".

Творчість Є. Гребінки є одним 
з яскравих виявів органічних і 
постійних зв'язків двох братніх лі
тератур, виявом благотворного 
впливу передової російської літе
ратури на процес становлення і 
розвитку нової української літе
ратури.

Й. Куп'янський, 
кандидат філологічних наук.

З’єднання корейської Народної 
армії в тісній взаємодії з части
нами китайських народних добро
вольців Зі січня і 1 лютого вели 
оборонні бої з американо-англій

Події в
1 лютого туніський народ про

вів загальний страйк протесту 
проти французького колоніально
го панування, проти впровадже
них французькими військами зві
рячих репресій і терору.

Каральні експедиції фрапцузь-

ВОЄННІ ДІЇ
За два останні місяці боїв у 

Північному В'єтнамі війська На
родної армії захопили понад 469 
ворожих постів, вбили і захопили 
в полон 12 тисяч 350 ворожих 
солдатів і офіцерів.

За цей же період народні вій
ська збили 11 ворожих літаків, 
потопили 9 річкових суден і барж,

Терористичні дії боннських властей проти прогресивних 
організацій в Західній Німеччині у-

В зв'язку з бурхливим зростан
ням народного руху на захист 
миру в Західній Німеччині аде- 
науерівський уряд за рекоменда
цією американської частини Вер
ховної союзницької комісії почав 
31 січня в Західній Німеччині те
рористичну кампанію проти всіх 
миролюбних сил. Поліцейські вій
ська вдирались у приміщення орга
нізацій і спілок прихильників ми
ру, які виступають за дружбу між 
народами, у приміщення організа
цій комуністичної партії Німеччи
ни і в квартири прогресивних

Щоб ще сильніше підкорити собі маршалізовані 
країни в політичному, воєнному і економічному 
відношенні, правлячі кола США вимагають „об'єд
нання" Європи, створення, так званої, європейсь
кої федерації. (З газет).

„Тісна" співдружність.
Мал. Мих. Гродського. Прескліше ТАРС.

Боротьба турецьких селян 
за землю

Турецька газета „Хюрріет" пи
ше про сутичку селян з жандар
мами в селі Ресул. Через неста
чу землі селяни вирішили виру
бати для зорювання частину лісу. 
Лісник і один жандарм, які нама
гались перешкодити селянам 
здійснити їх замір, були побиті і 
обеззброєні. Після цього до села 
було послано цілий підрозділ жан
дармів, які натрапили на органі
зований опір селян. Кілька жан
дармів було поранено. Жандарм
ський підрозділ був змушений за
лишити село. (ТАРС).

ськими інтервентами і лісинманів- 
ськимн військами.

1 лютого зенітні частини Народ
ної армії і стрільці-мисливці за 
літаками збили 5 літаків против
ника.

Тунісі
ких військ проти туніського на
роду тривають. Поліція висаджує 
в повітря і спалює будинки ту
ніських патріотів, провадить чис- 

| леині арешти. В результаті напа- 
| ду поліції на демонстрантів є 
І поранені, в тому числі жінки.

У В'ЄТНАМІ 
підбили 10 танків, 169 броньови
ків і грузовиків, 21 артилерійську 
гармату.

Захоплено 20 артилерійських 
гармат, 20 мінометів, 192 важких 
і легких кулемети, 503 автомати, 
велику кількість гвинтівок та 
іншого військового спорядження. 

(ТАРС).

діячів і членів профспілок і без
церемонно проводили там обшуки.

Поліцаї чинили погроми і об
шуки в Гамбургу, Штутгартді, 
Франкфурті на Майні та інших 
містах і общинах Західної Німеч
чини.

Секретаріат керівництва органі
зації КПН у Гамбургу закликав 
робітників, а також всіх патріо
тично і миролюбно настроєних 
громадян в ім'я життя народу 
захищати партію миру, партію 
Ернста Тельмана.

Пожежа в Австралії
За повідомленням Мельбурнсь- 

кого кореспондента агентства 
Рейтер, у прибережному районі 
пасовищного тваринництва в пів
денній частині штату Новий Пів
денний Уельс (Австралія) протя
гом 24 годин згоріло що
найменше 80 тисяч овець і 1.000 
голів великої рогатої худоби. 
Крім того, вогнем знищено 500 
тисяч акрів цінних пасовищ і ба
гато фермерських садиб. Вогонь 
загрожує також дев'яти містам.

(ТАРС).

Редактор Д. РАВВЕ.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Невтомно поліпшува

ти керівництво комсомольськими ор
ганізаціями.

По нашій Батьківщині (1 стор.).
Ширити змагання за дострокове 

виконання квартального плану (2 
стор.).

П. Горбаченко.—Непривітно в гур
тожитках будівельного управління 
(2 стор.).

К. Верюгіна. — Більше добрив на 
поля (3 стор.).

В НОМЕРІ:
ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

(З стор.).
І. Пільгук.—М. В. Гоголь і українсь

ка література (3 стор.).
С. Іванов. — Міжнародний огляд 

(4 стор.).
В. Григорович — Що несе гонка 

озброєнь трудящим капіталістичних 
країн (4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

Невтомно поліпшувати керівництво 
комсомольськими організаціями

ГІо наш і й Б а т ь к і в щи н і

Багатомільйонний ленінсько- 
сталінський комсомол з честю 
виконує свою роль надійного 
помічника більшовицької пар
тії, йде в перших рядах бу
дівників комуністичного сус
пільства.

Кожен крок у своєму житті, 
навчанні, труді радянські юна
ки і дівчата пов’язують з ін
тересами партії, уряду, підпо
рядковують загальній боротьбі 
народу за побудову комунізму. 
Звідси непорушне комсомоль
ське правило: в кожній справі 
— великій і малій — виявляти 
почин, ініціативу, наполегли- 
вісй, день у депь практично 
вирішувати те або інше зав
дання на благо любимої Бать
ківщини.

Комсомольські організації 
успішно вирішують практичні 
завдання там, де первинні пар
тій^ організації вміло здійсню- 
ютьтьіює керівництво комсомо
лом. Сила і авторитет комсо
молу—в партійному керівниц
тві. Партійні організації на 
місцях несуть повну відпові
дальність за те, щоб повно
кровно пульсувало комсомоль
ське життя, повсякденно вихо
вувалась молодь в комуністич
ному дусі.

- Первинна партійна організа
ція будівельного управління 
тресту«Олексан дріяву глерозріз» 
кожного місяця в плані своєї 
роботи враховує, яка робота 
повинна бути проведена з ком
сомольцями та молоддю. Секре
тар партбюро тов. Колузанов 
передбачає в плані, хто саме 
з комуністів і в який строк по
винен провести намічені заходи.

Заслуговує уваги досвід пар
тійного керівництва комсомо
лом па шахті №2. Тут на за
сіданнях партбюро регулярно 
обговорюються звіти про робо
ту комсомольської організації. 
Секретар тов. Лебедєв і члени 
партбюро завжди бувають на 
комсомольських зборах, цікав
ляться діяльністю молодих шах
тарів. Багато уваги приділяєть
ся марксистсько-ленінській ос
віті комсомольців. Всі комсо
мольці шахти навчаються в 
гуртках і політшкодах. Внас
лідок здійснення партійного 
керівництва комсомольською 
організацією, комсомольці зав
жди подають приклад на ви
робництві. Так, молоді навало
відбійники тт. Вечірко, Шапо- 
валов, ПІмаков виконують нор
ми вуглевидобутку па 120— 
150 процентів.

Однак, не всі первинні парт- 
організації повсякденно керу
ють комсомолом. Це призводить

Видання доповіді „Про 28 роковини з дня смерті В. І. Леніна1*
Державне видавництво полі

тичної літератури (Москва) ви
пустило в світ окремою брошу
рою доповідь тов. П. М. Пос- 

до багатьох недоліків у діяль
ності комсомольських організа
цій.

В комсомольській організації 
управління будівництва жител 
Семенівського тресту збори від
буваються від випадку до ви
падку, не всіх комсомольців 
залучено до навчання, навіть 
несвоєчасно сплачуються член
ські внески. Факти ці свідчать 
про низький рівень внутріком- 
сомольської роботи, що первин
на парторганізація та її секре
тар тов. Сидоренко слабо ке
рують комсомолом.

Про поліпшення комсомоль
ської роботи немало розмов ве
дуть у первинній парторганіза- 
ції цегельного заводу А? 1. Але 

і далі розмов тут не йдуть. Ви- 
I ховна робота серед молоді па 

заводі поставлена вкрай неза
довільно.

Про недоліки в партійному 
керівництві комсомолом відмі
чалось в багатьох первинних 
парторганізаціях в час звітів і 
виборів керівних парторганів. 
Навіть на таких підприємствах, 
як Байдаківський вуглерозріз, 
завод «Червоний ливарник», де 
партійні організації мають пев
ний досвід ведення партійної 
пропаганди і політичної агіта
ції, мають добрі кадри пропа
гандистів, агітаторів, масово-по
літична робота і політичне нав
чання в комсомолі виявились 
на недостатньому рівні. Комсо
мольці в час звітно-виборних 
зборів справедливо критикували 
за це комітети ЛКСМУ. Але з 
цієї критики повинні зробити 
необхідні висновки також і пар
тійні бюро та міськком ЛКСМУ.

Перед комсомольськими орга
нізаціями нашого міста стоять 
великі і відповідальні завдання. 
Систематично підносити рівень 
ідейного виховання молоді, по
ліпшувати політичну і вироб
ничу активність кожного моло
дого шахтаря, екскаваторника, 
брикетника, будівельника, мон
тажника — невідкладна справа 
всіх організацій ЛКСМУ.

На шостій міській партійній 
конференції підкреслювалась 
необхідність поліпшення керів
ництва комсомольськими орга
нізаціями. Комсомол — це при
водний ремінь від партії до 
найширших мас молоді. І треба 
весь час пам’ятати, що вихо
вання молоді є дуже важлива 
партійна справа, а керівництво 
комсомольськими організаціями 
— складова частина партійної 
роботи.

Партійне керівництво — най
головніше і найважливіше в 
усій роботі комсомолу!

пєлова на урочисто - траурному 
засіданні в Москві 21 січня 
1952 року «Про 28 роковини 
З дня смерті В. 1. Леніна».

У зоні Головного 
Туркменського каналу

На південній ділянці зони Го
ловного Туркменського каналу, в 
лісгоспах Небіт-Дагського тери
торіального управління Міністерс
тва лісового господарства СРСР 
широко розгорнулись весняні ро
боти. В пустині біля Молла-Кара 
почалась бітумізація пісків. Ці ро
боти проводяться в Туркменії 
вперше.

У пісках біля селища Кум-Даг 
закінчується аеросівба саксаулу 
на першій тисячі гектарів.

Україна готується до весни
Хлібороби України діяльно готу

ються до весняної сівби. Завершує
ться очистка насіння і ремонт посів
ного інвентаря. Провадиться під
живлення озимої пшениці і жита, 
снігозатримання. На поля вивезе
но вже на 12 мільйонів тонн доб
рив більше, ніж у минулому році. 
Механізатори перевиконують гра
фік осінньо - зимового ремонту 
тракторів і причіпного інвентаря. 
Близько 60 МТС достроково за
вершили підготовку тракторів до 
весняної сівби.

Нові лікарні в селах 
Закарпаття

У високогорному селі Нижній 
Бистрий, Хустівського округу, від
крилась нова лікарня. Це—шостий 
сільський лікувальний заклад, від
критий в Закарпатті за останні 
шість років. Тепер у селах пра
цюють 53 лікарні, десятки амбула
торій, сотні фельдшерсько-аку
шерських пунктів. У багатьох 
колгоспах відкрито родильні бу
динки, жіночі і дитячі консульта
ції. Тільки в минулому році на 
медичне обслужування трудящих 
області було витрачено близько 
70 мільйонів карбованців.

Будови комунізму—всенародна справа
Ліс—новобудовам

Лісозаготівельники Хойник- 
ського ліспромгоспу (Білорусь
ка РСР) відвантажили велику 
партію лісу, заготовленого для 
будівництва Південно-Українсь
кого і Північно - Кримського 
каналів. Колектив ліспром
госпу приступив до заго
тівлі дуба, який піде для бу
дівництва шлюзів Волго-Донсь- 
кого судноплавного каналу.

До ювілею великого російського письменника
У містах і селах України 

йде підготовка до 100-річчя з 
дня смерті М. В. Гоголя. Ді
яльно готуються до ювілею 
композитори республіки. Лау
реат Сталінської премії, зас
лужений діяч мистецтв УРСР 
т. Верьовка пише для україн
ського народного хору музику 
пісні «Пам’яті Гоголя». Над 
новою редакцією опери М. Ли- 
сенка «Тарас Бульба» працю
ють лауреат Сталінської пре
мії, народний артист СРСР 
Л. Ревуцький і лауреат Ста
лінської премії, заслужений 
діяч мистецтв УРСР П. Б. Ля- 
тошинськнй.

До 100-річчя з дня смерті 
М, В. Гоголя Держлітвидав

Москва. Могила М. В. Гоголя 
на Новодівичому кладовищі.

Фото М. Альперта.
Прескліше РАТАУ.

Рентгеновські лабораторії 
в цехах

У цехах Ново-Краматорського 
машинобудівного заводу імені 
Сталіна променями рентгена про
свічуються всі деталі товщиною 
до 300 міліметрів, які йдуть на 
складання унікальних машин і ме
ханізмів. Завдяки цьому повністю 
усувається брак у роботі, збіль
шується строк служби машин.

Почалось наповнення 
Нарповського водоймища 

Механізми Карповської насосної 
станції після регулювання і нала
годження перейшли на нормаль
ний режим роботи. Донська вода, 
що подається потужним насосом, 
нестримним потоком заливає су
хий Сталінградський степ — дно 
Карповського водоймища.

Стрічкові конвейєри
В січні Алма-Атипський ме

ханічний завод Міністерства 
електростанцій Казахської РСР 
відвантажив будівникам Голов

Нагородження будівників
За систематичне перевико

нання норм виробітку, еконо
мію будівельних матеріалів і 
впровадження передових мето
дів праці значком «Відмінник

УРСР готує тритомник його 
творів українською мовою. Ряд 
повістей Гоголя випускає для 
школярів видавництво «Мо
лодь». Кольоровий портрет 
письменника і художні листів
ки з репродукціями малюнків, 
що ілюструють його твори, вий
дуть у видавництві «Мистец
тво».

Багато трудящих Полтавщи
ни і приїжджі з різних райо
нів країни відвідують у ці дні 
літературно - меморіальний му
зей М. В. Гоголя у Великих 
Сорочинцях. Зараз музей по
повнився новими експонатами. 
З Москви одержана копія ві
домої картини 1. 10. Рєпіна 
«Запорожці». Скульптор Зай-

На честь сесії 
Верховної Ради СРСР

Будівники сільськогосподарсь
ких машин заводу імені Фрунзе 
виступили ініціаторами змагання 
промислових підприємств столиці 
Киргизії—м. Фрунзе за гідну зуст
річ наступної сесії Верховної Ради 
СРСР. Колектив передового на за
воді ливарного цеху ковкого ча
вуну щодня видає продукції на 21 
процент більше плану. З початку 
року зекономлено 100 тисяч кар
бованців.

До 100-річчя з дня смерті 
М. В. Гоголя

Секретаріат ВЦРПС прийняв 
постанову, в якій зобов'язав проф
спілкові організації взяти активну 
участь у підготовці і проведенні 
сторіччя з дня смерті великого 
російського письменника М. В. Го
голя.

Комітети і ради профспілок по
винні організувати по підприємст
вах, в установах, учбових закла
дах, клубах, будинках і палацах 
культури, бібліотеках, червоних 
кутках, в гуртожитках лекції і до
повіді про життя і творчість М. В. 
Гоголя, літературні вечори; влаш
тувати виставки, присвячені твор
чості великого російського пись
менника, організувати екскурсії 
робітників, службовців і учнів по 
гоголівських місцях.

Профспілковим бібліотекам за
пропоновано поповнити книжкові 
фонди творами М. В. Гоголя і лі
тературою про його творчість.

(РАТАУ).

ного Туркменського каналу 
чотири стрічкових конвейєри 
для механізації будівельних 
робіт.

соціалістичного змагання бу
дівництва» нагороджені 72 бу
дівники Південно-Українського 
і Північно-Кримського каналів.

(РАТАУ).

ченко виготовив з гіпсу макет 
будиночка, в якому народився 
письменник. Полтавські худож
ники написали картини «Го
голь на батьківщині» і «Го
голь спалює «Мертві душі». 
Провадиться добір експонатів 
для відділу музею «Гоголь у 
народній творчості».

Твори великого російського 
письменника є в кожній сіль
ській бібліотеці, а також в 
особистих бібліотечках багатьох 
учасників Прикарпаття. Кол
госпники Львівщини тільки в 
січні придбали понад 7 тисяч 
книг письменника. Близько 
400 чоловік підписались на 
академічне видання творів М. В. 
Гоголя. (РАТАУ).
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Ширити змагання за дострокове 
виконання квартального плану
Невпинно підносимо 

якісні показники

НЕПРИВІТНО В ГУРТОЖИТКАХ 
БУДІВЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Втілв^Ии метод знатних ста- 
хановок Антоніми Жандарової 
і Ольги Агафонової, залізний- , 
ники 11 дистанції служби ко- і 
дії добиваються нових виробни
чих успіхів. Колектив день у і 
день перевищує встановлені 
завдання.

Творча співдружність колій
ників з працівниками коваль
сько-слюсарних майстерень при
носить хороші результати.

Раніш одні до одних не ста
вили вимог, не слідкували за 
якістю виконання робіт. Були 
випадки, коли колійний інст
румент, шпальні скоби, шабло
ни виготовлялись погано і їх 
доводилось бракувати. Зараз 
зовсім інша справа.

Кожний коваль і слюсар мас 
особистий рахунок, в який за

Боротьба за економію металу
Виконувати виробничі зав

дання пе пижче 130 процен
тів таке зобов'язання взяла 
комсомольсько-молодіжна брига
да Віктора Вдовенка, вступаю
чи в соціалістичне змагання з 
бригадою Володимира Корабльо- 
ва.

Кращих показників доби
вається бригада тов. Вдовенка. 
Вона щодня виробляє по півто
ри норми. А токарі Григорій 
Иащенко, Василь Серба, Ва
силь Федоренко дають по 170— 
180 процентів завдання. Якість 
обробітку деталей відмінна.

Цих успіхів стахановці за
воду «Червоний ливарник» до

За високу продуктивність праці
В механічній майстерні Се- 

менівського тресту (начальник 
майстерні т. Бурдюков) багато 
стахановців змагаються за ви
соку продуктивність праці і 
відмінну якість продукції. То
кар Микола Колосник, ущіль
нюючи час, виробляє по пів
тори норми.

Застосовуючи передові мето

Брикетники випереджають графік

носяться процент і якість здійс
нення того чи іншого завдан
ня. Це значно підвищило від
повідальність робітників за до
ручену справу. В результаті— 
браку не стало.

Колективи путівників і майс
терень систематично підсумо
вують наслідки змагання, вка
зують на недоліки, накреслю
ють заходи до поліпшення ро
боти.

За останній час знизилась 
собівартість робіт, зросла і про
дуктивність праці на 8 про
центів.

Колійники наполегливо бо
рються за дальше піднесення 
всіх якісних показпиків.

Д. Авраменко, 
працівник 11 дистанції 

служби колії.

сягають завдяки ущільненню 
робочого часу і дбайливого 
догляду за обладнанням.

Верстатники, наслідуючи 
приклад молодих робітників і 
спеціалістів Московського авто
заводу імені 11. В. Сталіна, ши
рять змагання за економію ме- 

, талу. За довгий час на заводі 
І нагромадилось чимало метале- 
і вих відходів, зокрема, патрони 

до свердлильних верстатів. То
кар Іван Яненко став з них 
робити патрони меншого роз
міру. Тільки на цьому він збе
рігає сотні карбованців.

М. Кривенко, 
фрезерувальник заводу 

„Червоний ливарник'*.

ди, токар Олексій Гресь дає 
по 160 процентів. Він не до
пускає браку в роботі.

Значно перекривають вироб
ничі норми електрослюсар Сер
гій Гончаров і слюсар Федір 
Солдатов.

Приклад передовиків змаган
ня наслідують інші робітники 
майстерні.

Множать 
виробничі 

успіхи
В січні колектив видобув

ної дільниці Вайдаківського 
вуглерозрізу, очолюваної тов. 
Просняковим, достроково вико
нав план.

У змаганні перед веде ком
сомольсько-молодіжна зміна гір
ничих майстрів тт. І'убенка і 
Леонова. Кращих показпиків 
добились машиністи екскавато
рів Яків Єременко, Гнат Без
людько, які систематично вико
пують норми па 140 150 про
центів.

З перших днів лютого колек
тив перекриває план, множить 
виробничі успіхи.

П. Носовський, 
голова шахткому 

Байдаківського ву глерозрізу.

На-гора йде 
надпланове 

вугілля
Передові гірники шахти № 2 

добиваються нових успіхів у 
боротьбі за дострокове вико
нання плану першого кварта
лу.

Змагаючись за високу про
дуктивність праці і краще ви
користання внутрішніх резер
вів виробництва, колектив діль
ниці, очолюваної тов. Ярмо- 
люком, значно перевиконує 
план. На високому рівні працю
ють гірники дільниці, якою 
керує тов. Шелковський. Вони 
щозміни відвантажують на-го
ра десятки тонн надиланового 
вугілля.

Другого і третього лютого 
бригади наваловідбійників Гри
горія Шмакова, Ісая Фіртича, 
Григорія Три губа і багатьох 
інших виконали денну норму 
на 130—150 процентів.

М. Славгородський, 
працівник шахти № 2.

Трапилось так, що молодого 
слюсаря-монтажника Бориса Бе- 
недюка тимчасово перевели з 
будівельного управління Семе- 
нівського тресту для роботи на 
дільниці Київського управління.

Кілька днів молодий робітник 
ходив з обхідним листом і зби
рав підписи про те, що за ним 
ніяких речей не значиться. По
тім, коли все було зроблено, 
виявилось, що дорогоцінний час 
на оформлення обхідного листа 
витрачено марно. Розібравшись 
в тому, що Борис Бепедюк ли
ше тимчасово переходить на 
роботу в інше управління, інс
пектор по кадрах т. Щербина 
розпорядився визначити робіт
никові кімнату в гуртожитку і 
видати постільну білизну.

Здається, що зробити це не
важко, але розпорядження вп- 

I кликало багато заперечень з 
боку працівників житлово-ко
мунального відділу управління. 
Керуючий будинками т. Савен- 
ко, не розібравшись в цій спра
ві, розпорядився відібрати у Бо
риса Бенедюка білизну і висо
лити його з гуртожитку, і ось 
уже кілька місяців молодий 
робігпик змушений жити в кім
наті № 22, розрахованій на 5 
чоловік, де тепер проживає 9 
робітників. Більшість із них 
спить по два чоловіка на од
ному ліжку.

В цій та інших кімнатах 
гуртожитку № 9 досі не ство
рено нормальних умов для ро
бітників. В кімнатах брудно, 
білизна змінюється несвоєчас
но, зовсім відсутні вішалки, то
му брудний одяг висить прямо 
на стінах поряд з чистим. У 
кімнатах № 16 та № 28, крім 
одиноких жильців, проживають 
сімейні робітники.

Комендант гуртожитків т. Аб- 
рамович буває серед жильців 
рідко, на всі скарги трудящих 
він відмовчується. У кладовій 
гуртожитку лежить багато ві
шалок для одягу, але він не 
подбав про те, щоб прибити їх 
у кімнатах. В гуртожитках, де 
він працює комендантом, немає 
радіо, відсутні портрети, а в 
червоному кутку непривітно: 
там завжди холодно, немає жод
ного музичного інструменту, 
через що молодь рідко коли 

і туди заходить. Про бездіяль
ність коменданта Абрамозича, 
бззумовно, відомо виконуючому 
обов'язки начальника управлін
ня т. Вафальсону, але він ні
яких заходів не вживає.

У гуртожитку № 10, де ко
мендантом працює т. Гладун, 
справи поставлені трохи кра
ще. У кімнатах чисто, тепло, 
майже скрізь є радіо, значна 
частина робітників, які там про
живають, передплачують газе
ти. Але інша справа в гурто
житку № 8. Звичайно, що й 
там в більшості кімнат чисто 
і тепло, але це не може випра
вдати того, що в окремих кім
натах досі не створено необ
хідних умов для трудящих.

Землекопи Іван Кинаш та 
Петро Христан цілком спра
ведливо скаржаться на непра
вильне нарахування їм заро
бітної плати, на погану орга
нізацію праці на будівниц
тві жител. До цього ще 
слід додати безпорядки в 
гуртожитку і стає очевидним, 
що тут в управлінні мало 
дбають про побут робітників.

Такі твердження не безпід
ставні. Справді, в кімнатах 
№11, №29 та інших брудно, 
холодно. Жителі цих кімнат 
скаржаться, що часто вони 
одержують від коменданта бі
лизну, яка по кілька тижідв 
не пралася. Деякі робітники 
під ліжками тримають дрова і 
навіть вугілля, бо немає для 
цього спеціального приміщен
ня.

Такий нестерпний стан в 
гуртожитках цього управління 
створився тому, що тт. Вафаль- 
сон, Савенко, Абрамович та 
інші рідко бувають в гурто
житках, не турбуються про 
створення нормальних побуто
вих умов для трудящих. Сек
ретар партійної організації тов. 
Лиженкін і голова будкому 
профспілки т. Алексєєв зай
мають в цьому питанні роль 
сторонніх спостерігачів і нія
ких заходів до задоволення за
питів робітників не вживають. 
Можливо хоч зараз вони ви
правлять грубу свою помилку.

П. ґорбаченко.

Колектив Олександрійської 
брикетної фабрики значно пе
ревиконав план січня. З пер
ших днів лютого брикетники 
не знижують темпів.

В усіх цехах шириться со
ціалістичне змагання за достро

Фото О. Мірошниченка.

кове виконання плану першого 
кварталу. В ці дні успішно пра
цює зміна тов. Мазура. її по
казник—124 проценти денного 
завдання. Випереджує графік і 
зміна тов. Иовікова.

Колектив фабрики удоскона- 
І лює технологічний процес, кра

ще використовує обладнання.
Ф. ФІЛІНОВ,

директор Олександрійської 
брикетної фабрики.

★

Вороіииловградська область. 
Шахта „Никаиор" тресту „Воро- 
шиловвугілля". Комбайнер ву
гільного комбайна „Донбас" Т. А. 
Михайлов, працюючи за особис
тим стахановським планом, збіль
шив змінний видобуток вугілля 
на комбайн па 80 тонн.

На знімку: 'Гихон Архипович 
МИХАЙЛОВ у лаві за роботою.

★

Прескліше РАТАУ,

Біля пекарні брудно
Не так давно в промартілі 

«ІІобеда» значно розширено 
хлібопекарню № 2. На вулицю 
Червоноармійську виведено вік
на для видачі готової продук
ції. Можна подумати, що все 
зроблено гаразд. Та ні, вводя
чи в дію це підприємство, ке
рівники артілі не подбали про 
забезпечення придатних під'їз
дів до місця видачі хліба.

Біля вікон видачі і навколо 
їх така грязюка, що під'їхати 
або підійти туди майже немож
ливо. Уявимо собі візника. Він

Слідами неопублікованих листів
Голова Дівочепільської сільра

ди т. Чуприна в листі до редакції 
скаржився, що їм в село довгий 
час не доставлялась передплачена 
газета „Правда".

Листа було надіслано до район
ної контори зв'язку для вжиття 
заходів.

Як повідомні) редакцію началь

як-небудь заїхав до болота на 
візку, а от щоб стати біля вік
на і приймати хліб—це зроби
ти можна лише тоді, коли бу
деш стояти по коліна в грязю
ці. Безумовно, що бруд по- 
траплює і до хлібної будки.

Дивно, чому правління арті
лі не зважає на скарги пра
цівників торговельних органі
зацій і не вживає ніяких за
ходів до наведення порядку 
біля пекарні.

В. Іванов, 
працівник змішторгу.

ник районної контори зв'язку тов. 
Терещенко, газета „Правда" з 1 
по 15 січня дійсно не доставля
лась з вини кіоскера т. Онопко. 
За недбайливе ставлення до своїх 
службових обов'язків кіоскер 
Онопко з роботи звільнена.

З 15 січня налагоджено регу« 
ляриу доставку газет.
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Більше добрив на поля
Місцеві добрива, запаси яких 

у колгоспах району значні, ра
зом з іншими агротехнічними 
заходами є могутнім джерелом 
піднесення врожайності сіль
ськогосподарських культур. З 
ними повертаються в грунт не 
лише речовини, потрібні для 
розвитку рослин, а й посилює
ться діяльність мікроорганізмів, 
які сприяють кращому засвоєн
ню поживних речовин.

Основні види місцевих доб
рив такі: гній, пташиний пос
лід, попіл, гноївка.

Гній—основний вид місцевих 
добрив. У своєму складі він мас 
всі необхідні речовини, потріб
ні для життя рослин. Середня 
норма внесення гною—20 тонн 
на гектар. Така кількість за
безпечує врожай зернових по 
40 і більше центнерів з гек
тара.

Пташиний послід — цінне 
швидкодіючі' добриво. Він має 
всі необхідні поживні речови
ни, які засвоюються рослинами 
на 97 процентів. Особливо ко
рисно впливає на цукрові бу
ряки та інші технічні куль

тури.
' Гноївка—азотно-калійне доб
риво, застосовується для виго
товлення компостів та для під
живлення рослин.

Попіл—утримує всі ПОЖИВНІ 
речовини, крім азоту. Як ка
лійно фосфорне добриво, дає хо
роші наслідки на всіх грунтах. 

^Діяльність цього виду добрив 
триває 3—4 роки. Попіл добре 
впливає на урожай цукрових 
буряків, картоплі, льону, со
няшників, овочевих культур. 
Застосовують його і для під
живлення озимини з розрахун
ку 3—5 центнерів на гектар.

Застосовуючи місцеві добри
ва, багато колгоспів району то
рік добились значного підви
щення врожаю зернових, тех
нічних і овочевих культур. Го
родник артілі імені 18 з'їзду 
ВКП(б) т. Меткий, достатньо 
угноївши ділянки під овочі та 
застосувавши інші агротехнічні 
заходи, виростив по 514 цент
нерів моркви, 380 центнерів ка
пусти, 612 центнерів буряків, 
360 центнерів ІІОМИДОр з кож
ного гектара посіву. По 400 
центнерів капусти і 600 цент
нерів кормових буряків з гек
тара виростив на добре угноє
них ділянках городник артілі 
імені Енгельса т. Логвин.

Велику прибавку врожаю ози
мини одержали хлібороби артілі 
імені Жданова. На ЗО гектарах, 
досить удобрених і підживле
них, бригада т. Цєлова вирос
тила по ЗО цеіітїіерів озимої 
пшениці, а на площі 335 гекта
рів—по 27 центнерів, бригадир 
артілі «Шлях до соціалізму» 
т. Хоцький, поєднуючи угноєн
ня з іншими вимогами агротех
ніки, виростив торік по 34 цент
нери кукурудзи, 24 центнери 
озимини, 17 центнерів соняш
ника з гектара на закріплених 
площах.

Досвід цих та інших кол
госпів і бригад яскраво під
тверджує, що нагромадження і 
правильне використання міс
цевих добрив — основа нових 
успіхів у завоюванні високих, 
сталих врожаїв.

Тому цього року багато кол
госпів старанно працюють над 
тим, щоб якнайбільше нагро
мадити місцевих добрив і ви
везти їх в поле. Добро вико- 

! нують свої зобов'язання хлі
бороби артілі імені Иетровсько- 
го. Вони вже вивезли в поле 
6 тисяч возів гною, заготови- 

' ли 45 центнерів попелу, 15 
центнерів пташиного посліду і 
150 тонн перегною. Успішно 
заготовляються добрива в ар
тілях імені Сталіна, Бандурів- 
ської сільради, імені Жданова, 
імені 18 з'їзду ВКП(б) і т. д.

Проте слід відзначити і та
кі колгоспи, де правління не
дооцінюють значення місцевих 
добрив і тому вирощують низь
кі врожаї. Зовсім не присту
пили до заготівлі добрив такі 
колгоспи, як «Оборона краї
ни», імені Молотова, імені 
ІЦорса, імені Хрущова та інші.

Такий стан терпіти не мож
на. За прикладом передових 
колгоспів треба в кожній ріль
ничій бригаді виділити постій
ну групу колгоспників, яка б 
займалась заготівлею і виве
зенням добрив.

Використання значних ре
зервів місцевих добрив дасть 

і державі додатково сотні тисяч 
центнерів хліба та інших сіль
ськогосподарських продуктів і 
сировини, ще більше помно
жить багатство колгоспів і кол
госпників.

К. Верюгіна, 
агроном райсільгоспвідділу по 

сільськогосподарській пропаганді.

Насіння готове 
до сівби

Більшовицьку зустріч весні 
готують хлібороби артілі «За
повіт Леніна». Вони вже пов
ністю закінчили очистку всьо
го посівного матеріалу ярих 
культур. Перевірка в контроль
но-насінній станції показала 
його високі посівні якості.

Г. Матвієць, 
агроном колгоспу.

Будні сільських 
комсомольців

Комсомольці артілі імені 18 
партконференції беруть актив
ну участь у підготовці до весни.

Сім членів ВЛКСМ щодня 
вивозять в поле по 15 — 20 
тонн перегною. Відзначаються 
на цій роботі Павло Хрущ, 
Микола Матяш та Леонід Ба- 
куменко. Вони вже закінчили 
удобрювати площу під цукрові 
буряки.

Недавно комсомольці прове
ли рейд перевірки готовності 
артілі до весняної сівби. Було 
виявлено, що частини збруї 
невистачає, а частина порва
на. Правління колгоспу ви
правляє виявлені недоліки.

В. Бакуменко, 
секретар комсомольської 

організації колгоспу.

Одеська область. Лабораторія 
Котовської районної державної 
інспекції по якості насіння закін
чила першу перевірку насіння 
ярих культур.

На знімку: лаборанти 3. Краков- 
ська (справа) і Ф. Могилевська 
за перевіркою насіння ячменю і 
кукурудзи.

Фото А. Подберезького.

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Розбазарюють

Промисловість нашого міста 
з кожним днем все більше й 
більше потрібує електроенергії 
в зв'язку з оснащенням потуж
ною технікою підприємств.

Це вимагає від споживачів 
економити електроенергію, ство
рювати умови для нормальної 
роботи всіх підприємств міста.

На жаль, деякі керівники 
підприємств допускають роз
тринькування електроенергії, 
використовуючи її для опален
ня приміщень тощо.

Перевіркою наглядачів елек
тростанції на рудоремонтному 
заводі, наприклад, виявлено три 
електропічки потужністю 41,3 
кіловат, які використовувались

Де купити масляні фарби?
Я дуже люблю малювати. 

Але інколи цьому заважає 
«дрібниця»—відсутність у ма
газинах міста масляних фарб.

Майже щоденно багато гро
мадян ходять від магазину до 
магазину в розшуках масляних 
фарб, але завжди їм рекомен

Впорядковують шляхи
Хлібороби колгоспу імені 

Енгельса велику увагу приді
ляють впорядкуванню шля
хів.

Бригада колгоспників друж
но працювала на підвезенні 
будівельних матеріалів на свою 
ділянку шляху. Старанною 
працею відзначились Григорій 
Котяк, Микола Чорномор, Олек
сандр Яценко, Василь Карпен-

------------------♦-----------------

Активні читачі бібліотеки
Після закінчення роботи в 

бібліотеку шахти № 2 прихо
дить чимало робітників. Часто 
її відвідує кріпильник Микола 
Дзигар. В минулому році він 
прочитав 117 книг. Серед них 
«Переяславська Рада» Н. Риба
ка, «Кавалер Золотої Зірки, 
«Світло над землею» С. Бабаєв- 
ського і інші.

Комсомолка Сфросинія Бара
нок має на своєму формулярі

електроенергію
для опалення окремих вироб
ничих приміщень.

Кілька електропічок потуж
ністю в 36,6 кіловат виявлено 
також на дільниці комплекту
вання обладнання, що обігріва
ли кабінети майстрів та примі
щення інструментальної діль
ниці.

64,2 кіловат електроенергії 
використовується для опалення 
приміщень па підприємствах 
Семенівського тресту.

Такому безгосподарському ви
користанню електроенергії слід 
негайно покласти край.

М Воловик,
технік електростанції.

дують купити акварельні.
Торговельним організаціям 

слід зважити на запити гро
мадян міста і завезти масляні 
фарби. Це не так вже й важ
ко зробити.

І. КІмлик, 
у і ч . :: ) • і г, >: ц ; II ( & 4.

ко та шофер Семен Похил. 
Вони успішно впорались з ви
конанням січневого завдання 
по заготівлі будівельних мате
ріалів.

Колгоспники, які працюють 
на впорядкуванні шляху, зо
бов'язуються працювати ще 
продуктивніше.

В. Пахалов, 
технік райшляхвідділу.

98 книг, відкатник Іван Чайка 
прочитав роман 1. Волошина— 
«Земля Кузнецька», П. Павлен
ка—«Щастя», М. Г. Чернишев- 
ського—«ІЦо робити?».

В бібліотеці влаштовуються 
бесіди, читацькі конференції з 
творів радянських письменни
ків — лауреатів Сталінської 
премії.

До ІОО-річчя з дня смерті М. В. Гоголя

М. В. Гоголь і українська література
Великий російський письменник 

Микола Васильович Гоголь вніс у 
російську літературу безсмертні 
образи українського народу, його 
побут, пісні, думи, легенди, оспі
вав його героїчну визвольну бо
ротьбу, розкрив моральні якості 
простих людей, відтворив україн
ський народний гумор, змалював 
красоту природи.

Ще навчаючись у Полтаві та 
Ніжині, Микола Васильович запи
сував українські пісні і прислів'я. 
Він брав участь в упорядкуванні 
збірок українських народних пі
сень. В листі до І. Срезневського, 
видатного російського вченого, 
Гоголь писав: „Если бьі наш край 
не имел такого богатства песен, 
я бьі никогда не писал историю 
его, потому что я не постигпул 
бьі и не имел понятия о про- 
шедшем".

Творчість М. В. Гоголя мала 
величезний вплив на українську 
літературу, яка завжди розвивала
ся у взаємозв'язку з російською 

літературою, під її благотворним 
впливом. Твори, що ввійшли в 
першу і другу книгу „Вечорів на 
хуторі біля Диканьки", стали для 
українських письменників зразком 
використання народних пісень, 
легенд, казок.

Вивчаючи героїчну народну пое
зію, Гоголь написав ряд творів на 
історичні теми, в яких змалював 
картини визвольної боротьби ук
раїнського народу проти польсь
кого панства, з неперевершеною 
майстерністю вивів образи мужніх 
патріотів. Образ Тараса Бульби, 
породжений героїчною народною 
поезією і блискуче відтворений 
великим письменником, став чудо
вим прикладом для прогресивних 
українських письменників, рево
люційних демократів.

Творами Гоголя захоплювався 
Т. Г. Шевченко. Величезне вра
ження на нього справили, зокре
ма, „Мертві душі". Саме тоді, ко
ли Бєлінський вів боротьбу проти 
реакційної критики, яка паплюжи

ла „Мертві душі", Шевченко на
писав вірш „Гоголю" (1844), в 
якому назвав його „великим дру
гом".

Перебуваючи на засланні, Шев
ченко просив знайомих надсилати 
йому твори Гоголя. У своїй по
вісті „Близнецьі" Шевченко навів 
цікавий епізод читання студента
ми Київського університету „Мерт
вих душ", а в інших повістях по
силався на ряд образів Гоголя.

Реалістично-критичні традиції 
Гоголя сприйняли Марко Вовчок, 
Панас Мирний, Михайло Коцю
бинський. Панас Мирний був ор
ганізатором видання збірки творів 
українських письменників, присвя
ченої Гоголю.

Панас Мирний розвивав в ук
раїнській літературі реалістично- 
критичні традиції Гоголя, багато 
корисного він запозичив у Гоголя 
в зображенні чиновників та помі
щиків, що позначилося на його 
творах „П'яниця", „Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?", .Повія".

У другій половині XIX століття 
основні твори Гоголя були пере
кладені українською мовою. Вели
ку роль у справі перекладів тво
рів Гоголя та у висвітленні його 
зв'язків з українською літерату
рою відіграв Іван Франко. Сам 
І. Франко переклав, і видав ук
раїнською мовою „Мертві душі*.

Гоголівські образи Хлестакова, 
Плюшкіна та інші І. Франко нази
вав „безсмертними". Розвінчуючи 
буржуазно-націоналістичні ворожі 
писання Нечуя-Левицького про 
російську літературу, І. Франко 
зазначав: „Розуміється—держава 
московська, її жандарми та чинов
ники і їх гніт на всяку свобідну 
думку — одне діло, а література 
російська з Гоголями, Белінськи- 
ми, Тургенєвими, Добролюбовими, 
Щаповими, Решетніковими та Не- 
красовими—зовсім друге діло".

Великого значення літературній 
спадщині Гоголя надавав Василь 
Стефаник, який говорив, що в ук
раїнській літературі треба створи
ти сатиру на зразок „Мертвих 
душ". Друг В. Стефаника Лесь 
Мартович, пишучи повість „Забо
бон", по-гоголівському викривав 

лінощі, неробство, моральну нік
чемність представників паразитич
них класів.

Спадщина Гоголя вплинула на 
розвиток української драматургії 
та мистецтва. За сюжетами творів 
Гоголя М. Старицький написав 
інсценізації „Сорочинський ярма
рок", „Різдвяна ніч", „Утоплена", 
„Тарас Бульба". М. Лисенко ство
рив опери „Тарас Бульба", „Утоп
лена", „Різдвяна ніч". Вони разом 
з операми російських композито
рів — „Сорочинський ярмарок" 
Мусоргського, „Майська ніч" і 
'„Ніч перед різдвом" Римського— 
Корсакова, „Черевички* Чайков- 
ського становлять велике досяг
нення вітчизняної музики, відтво
рюють багатство українських на
родних мелодій.

Спадщина геніального російсь
кого письменника набула велико
го значення в радянські часи. Тво
ри Гоголя учать любити нашу 
Батьківщину і ненавидіти її воро
гів, допомагають нам будувати 
нове життя і вести боротьбу про
ти імперіалістичних паліїв війни.

І. ПІльгук, доцент.
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Колгоспники трьох сільгоспартілей села Трудове, Кілійського 
району, Ізмаїльської області, в 1950 році почали будівництво великого 
ставу. На будівництві працювало 5 скреперів. Вийнято ЗО тисяч кубо
метрів землі. Став уже збудований і наповнений водою. В нього пу
щено 10 тисяч штук малька коропа. До весни 1952 року закінчується 
будівництво бетонного водозливу і насосної станції, яка забезпечить 
полив 207 гектарів посівів у колгоспах імені Сталіна та імені Кага- 
новича.

На знімку: будівництво насосної станції. На передньому плані н 
траншеї—труби, по яких подаватиметься вода на поля.

Фото В. Юдіна. (Прескліше РАТАУ).

Узагальнення передового досвіду
Цими днями у Харкові за

кінчила свою роботу .республі
канська конференція електро- 
зварювальників. Учасники кон
ференції заслухали ряд науко
во-технічних доповідей про до
сягнення інституту електрозва
рювання Академії наук УРСР.

На конференції брали участь 
представники Олександрії: стар
ший інженер тресту «Укрвуг- 
лемонтаж» тов. Кутасевич, но
ватор Олександрійського рудо- 
ремонтного заводу тов. Мороз, 
стахановець - інструктор авто
транспортної контори тов. Кот- 
лов.

Кожний з них удосконалив

ПОПИТ НА КНИГИ
В магазині книготоргу завж

ди людно. Сюди приходять ро
бітники, інженерно - технічні 
працівники і службовці міста, 
щоб придбати художню, полі

СЕМІНАР БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В Олександрії відбувся семі

нар бібліотечних працівників 
міста. На семінарі прочитана 
лекція «Життя і творчість ве
ликого російського письмен

Що несе гонка озброєнь 
трудящим капіталістичних країн
„Ми вже заклали все, що ма

ли..., і коли нам нічого вже було 
закладати, ми брали в борг і те
пер у великому боргу. Ніяких 
заощаджень ми не маємо... Ми 
нічого не можемо купити для се
бе з одягу, коли ж ми вимушені 
купити що-небудь для дітей, то 
ми повинні довго відкладати. Ос
тання паша покупка з меблі бу
ло стареньке дитяче ліжко, яке 
ми купили чотири роки тому. 
Ось уже два роки, як ми не ба
чили смачної відбивної, а ваші 
діти і не знають, як виглядять 
котлети з баранини". Ці правдиві 
слова простої американки Амелїї 
Скарпа, дружини службовця Нью- 
Йорка, який заробляє 48 доларів 
на тиждень, малюють тяжке ста
новище трудящих С111Л та інших 
капіталістичних країн.

Гарячково готуючи нову агре
сивну війну, імперіалістичні уря
ди США, Англії, Франції та ін
ших капіталістичних держав з 
кожним роком збільшують воєнні 
бюджети. Все зростаючі воєнні 
витрати в основному погашаються 
за рахунок безперервного підви
щення податків, що лягають всим 
своїм тягарем на плечі трудящих. 

методи і прийоми зварювання. 
Так, тов. Мороз творчо вирі
шив складне завдання зварю
вання компенсаторів із сталь
них труб діаметром 500 мілі
метрів. Раніш подібні компсн- 

' сатори вироблялись тільки гну
ті. Для їх виготовлення потріб
ні були спеціальні дорогоцінні 
пристосування. Тепер відпала 
необхідність в їх застосуванні. 

' В результаті щомісяця збері
гається тисячі карбованців.

Досвід передових ста.ханов- 
ців-електрозварників узагаль
нюється і впроваджується на 
ремонтно - монтажних роботах 

І тресту «Укрвуглемонтаж».

тичну і технічну літературу 
В зв'язку з наближенням 100 
річчя з дня смерті М. В. І о 
голя зріс попит на твори пись 
менника.

ника М. В. Гоголя», а також 
обговорено питання про підго
товку до дня 34 роковин Ра
дянської Армії.

Особливо яскравим прикладом 
в цьому відношенні служить го
ловна країна капіталізму—Сполу
чені Штати. Податки за період з 
1937—38 по 1951—52 фінансовий 
рік у США збільшились в 10,9 
раза. За даними американського 
журналу „Лук" 31 президент США 

, за 156 років існування країни 
зібрав податків на суму 256 млрд. 
доларів. А президент Трумен тіль
ки за шість років і два місяці 
зібрав податків на суму 277 млрд. 
доларів, тобто значно більше, 
ніж всі попередні президенти, ра
зом узяті. Не випадково ’Грумена 
називають „найбільшим збірником 
податків в історії США".

В Англії в 1951—52 фінансово
му році передбачається збільшен
ня податків у порівненні з 1950 — 
51 фінансовим роком з 3.730 млн. 
фунтів стерлінгів до 4.015 млн., у 
Франції податки в минулому році 
були на 40 процентів вищі, ніж 
у .1949 році. Подібна картина 
спостерігається в Італії, Західній 
Німеччині та інших капіталістич
них країнах.

У минулому фінансовому році 
податки забирали близько третини 
середнього заробітку трудящих

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Події в Єгипті

Боротьба єгипетського народу 
проти іноземних поневолювачів 
привертає до себе увагу всіх во
лелюбних народів світу.

В силу нерівноправних догово
рів, раніше нав'язаних Єгипту ім
періалістичним урядом Англії, на 
території країни в зоні Суецького 
каналу знаходяться англійські 
війська. За останні роки в Єгипті 
розгорнувся могутній рух за на
ціональну незалежність. Під тис
ком народу єгипетський уряд На- 
хас-паніі заявив про те, що він 
не визнає більше нерівноправних 
договорів і вимагає виведення ан
глійських військ. Уряд відмовив
ся також приєднатися до агресив
ного блоку, який створюють аме- 
рикано-англійські імперіалісти на 
Близькому і Середньому Сході.

Англійські імперіалісти не по
бажали і на цей раз зважити на 
вимоги єгипетського народу. Нав
паки. вони провели ряд агресив
них дій і почали криваву розпра
ву з єгипетським населенням з 
метою залякати народ.

Оскільки народний рух нарос
тав і загрожував змести з єги
петської землі іноземних колоні
заторів, англійські і американські 
імперіалісти вирішили, як це вид
но з повідомлень іноземної пре
си, у зговорі з правлячими кола
ми Єгипту придушити цей рух.

Як повідомила чехословацька 
газета „Свободце слово", штуч
но викликані безпорядки в сто
лиці Єгипту Каїрі дали можли
вість урядові Нахас-паші запро- 

і вадити воєнний стан, а королю 
Паруку, посилаючись на пездаг- 

1 ність кабінету „придушити бунт", 
розпустити уряд.

До влади прийшов Махер-па- 
ша, що, як вказує „Свободне 
слово", зв'язаний з американцями 
і англійцями, а в минулому спів
робітничав з німецькими фашис
тами. В країні запроваджено стан 
облоги, вчинені масові арешти 
єгипетських патріотів. Махер-па- 
ша згодився па переговори з анг
лійцями, а також на переговори 
відносно створення агресивного 
блоку на Близькому і Середньо
му Сході, на чолі якого повинні

Звернення Хо Ші
Президент Демократичної Рес

публіки В'єтнам Хо Ші Мін зая
вив, що протягом минулого року 
в'єтнамський народ досяг значних 
успіхів.

„Після перемоги, здобутої на
шими військами в прикордонному 
районі восени 1950 року,—сказав 
Хо Ші Мін,— наша армія провела 
5 послідовних наступальних опе
рацій і знищила понад 38 тисяч 

| ворожих солдатів і офіцерів. Ці 
І перемоги здобуто завдяки героїз

мові, проявленому особовим скла-

США і Англії. В цьому році ро
бітники капіталістичних країн 
змушені віддавати у вигляді по
датків уже приміром половину 
свого заробітку.

Воєнні витрати в капіталістич
них державах доведені до таких 
величезних масштабів, що їх не 
може покрити навіть це безприк
ладне підвищення податків. Ви
шукуючи кошти на підготовку 
нової війни, агресивні правителі 
капіталістичних держав безперерв
но збільшують випуск паперових 
грошей, що веде до безперервно
го росту цін, до дальшого зни
ження життєвого рівня трудящих. 
Ріст цін особливо посилився в 
капіталістичних країнах після по
чатку збройної агресії США і їх 
сателітів проти корейського на
роду.

В той час як у Радянському 
Союзі проведено уже чотири пос
лідовних зниження цін, у США 
ціни на продовольство виросли 
на 21,4 процента, одяг подорож
чав на 15 процентів, мебля — на 
17,5 процента, вартість проїзду 
на транспорті—на 15 процентів, 
плата за опалення, освітлення та 
інші послуги — на 15,8 процента. 
Недавно конгрес США схвалив 
закон, який дозволяє нове підви
щення квартирної плати на 20 
процентів.

| стати імперіалісти США і Анг- 
| лії. Але боротьба народних мас 

Єгипту, які прагнуть скинути з 
себе ненависне ярмо колоніаль
ного рабства, триває. Воно пока
зує, що імперіалістам стає все 
важче вдержувати своє панування 
над колоніальними народами.

Поліцейський терор 
у Західній Німеччині

31 січня в ряді міст Західної Ні
меччини поліція вчинила терорис
тичні наскоки на приміщення прав
ління комуністичної партії, місце
вих організацій компартії та інших 
організацій, які борються за мир. 
Під час наскоків були розгром
лені приміщення, забрані доку
менти і друковані видання.

Мета цих провокаційних наско
ків стає ясною в світлі політики, 
провадженої англо-американськи- 
ми імперіалістами та їх боннсь
кими маріонетками. Адена) ер 
проводить озброєння Німеччини, 
створює західнонімецьку реван
шистську армію і всупереч між
народним угодам, які формально 
зберігають силу, має намір запро
вадити „закон" про загальну вій
ськову повинність.

Населення Західної Німеччини 
не хоче війни і рішуче чинить 
опір антинародній політиці Аде- 
науера. В перших рядах боротьби 
німецького народу за мир, за 
єдину, незалежну, демократичну 
Німеччину ідуть німецькі кому
ністи. Щоб придушити опір ні
мецького народу, який перешкод
жає перетворенню Західної Ні
меччини у вогнище нової світової 
війни, імперіалісти США і Англії 
натискують иа західнонімецькі 
власті, вимагаючи від них роз
прави з комуністичною партією і 
прогресивними організаціями Ні
меччини, як це зробив Гітлер у 
1933 році.

Трудящі Західної Німеччини 
відповідають на терор боннської 
кліки мітингами, резолюціями про
тесту, страйками, зміцненням і 
згуртуванням своїх рядів, поси
ленням боротьби за мир.

С. Іванов.

Міна до народу
дом нашої армії, і завдяки без
межній підтримці нашого народу".

Хо Ші Мін сказав, що великих 
успіхів також досягнуто в еконо
мічній, культурній та інших га
лузях.

Президент Хо Ші Мін заявив, 
що для успішного проведення 
контрнаступу необхідно, щоб на
род В'єтнаму ще тісніше згурту
вався з братніми народами Лаосу 
та Камбоджі і з іншими народа
ми, які борються тепер за неза
лежність, свободу і мир. (ТАРС).

В Англії тільки з травня 1950 
року по травень 1951 року ціни 
на ряд продовольчих товарів під
вищилися в межах від 20 до 98 
процентів. У Франції з 1 липня 
1950 року по вересень 1951 року 
хліб подорожчав на 46 процентів, 
вершкове масло—на 25 процентів, 
яйця—на 74 проценти і т. д. Таке 
ж становище в Італії, Західній 
Німеччині та інших капіталістич
них державах, які стали на шлях 
гонки озброєнь.

На підготовці до війни мільйо
нери і мільярдери США, Англії 
та інших капіталістичних країн 
наживають величезні багатства. У 
США, наприклад, крупні корпо
рації в 1951 році одержали у 18 
разів вищі прибутки, ніж у 1938 
році. Тільки за останній рік їх 
прибутки виросли майже у півто
ра раза.

З кожним днем у капіталістич
них країнах посилюється злиден
ність широких мас трудящих. Ріст 
податків і цін, посилення експлуа
тації, збільшення безробіття—ось 
що несе народам капіталістичних 
країн імперіалістична політика 
гонки озброєнь і агресії, яку про
водять правителі США і Велико
британії.

В. Григорович.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
2 і 3 лютого з'єднання корейсь

кої Народної армії в тісній взаємо
дії з частинами китайських иарод- 

; них добровольців на всіх фронтах 
вели оборонні бої з американо- 
англійськими інтервентами і лісин- 
манівськими військами, завдаючи 
їм великих втрат у живій силі і 

І техніці.
За два дні зенітні частини На

родної армії і загони стрільців- 
мисливців за ворожими літаками 
збили 9 літаків противника.

(ТАРС).

Населення Німецької 
Демократичної Республіки 

протестує проти поліцейського 
терору боннських властей
ГІо всій Німецькій Демократич

ній Республіці проходять мітинги 
і демонстрації протесту проти по
ліцейського терору боннських 
властей щодо демократичних сил.

У Галле в демонстрації протес
ту взяли участь 80 тисяч чоло- 

I вік. Демонстранти вимагали, щоб 
Аденауер пішов у відставку. В 

І Маагдебургу в демонстрації брали 
участь понад ЗО тисяч чоловік. 
Могутні демонстрації відбулися 
також у Дейпцігу. Дессау та ін
ших містах республіки.

(ТАРС).

Переслідування 
комуністів у Марокко
Як повідомляє газета „Попюлер 

де Парі", за розпорядженням ге
нерального резидента Франції в 
Марокко генерала Гійома. з фран
цузької зони Марокко висилають- 
ся керівники секції Марокканської 
комуністичної партії в місті Мек- 
нес-Рене Тусеп і Франсіско Віл- 
лальба-і-Соріано.

(ТАРС).

Розправа над 
комуністами у США

2 лютого в Лос-Анжелосі почався 
суд над 15 керівниками комуніс
тичної партії в штаті Каліфорнія, 
яким пред'явлено обвинувачення 
за законом Сміта в тому, що во
ни нібито організовували змову з 
метою підривної діяльності.

(ТАРС).

Голод у штаті Мадрас 
(Індія)

В Індійському штаті Мадрас 
посилюється голод, а уряд не 
вживає ніяких заходів для його 
відвернення. Жителі району Бхад- 
рачалам їдять листя і коріння. 
Продовольчі магазини закриті че
рез відсутність товарів. Таке ж 
саме становище і в інших районах 
штату. Пшениця, яку Сполучені 
Штати Америки поставляють у 
вигляді „дару",—червива і непри
датна для вживання її в їжу, в 
зв'язку з цим населення відмов
ляється купувати її.

Торік у штаті Мадрас майже 
40 тисяч чоловік померло від 
холери, чорної віспи і чуми.

(ТАРС).

Призначення фельд
маршала Александера 

міністром оборони 
Англії

За повідомленням Англійського 
центрального бюро інформації, 
канцелярія прем'єр-міністра Вели
кобританії оголосила про те, що 
король схвалив призначення 
фельдмаршала Александера мініст
ром оборони. Призначення наби
рає чинності з 1 березня. До того 
часу обов'язки міністра оборони 
продовжуватиме виконувати пре
м'єр-міністр Черчілль.

(ТАРС).
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Вище ідейно-політичний 
рівень кадрів

На честь сесії Верховної Ради СРСР

У наш час, у період здій
снення великих завдань будів
ництва комунізму в нашій 
країні, як ніколи раніше, 
пред'являються все більш ви
сокі вимоги до партійних, ра
дянських і господарських кад
рів, висуваються необхідність 
підвищення ідейно-політичного 
і ділового рівня працівників 
усіх галузей народного госпо
дарства і культури.

Головним в ідейному вихо
ванні наших кадрів є озброєн
ня їх теорією марксизму-лені- 
нізму.

одна галузь науки, — 
вчить товариш Сталін,—знан
ня якої повинпо бути обов'яз
ковим для більшовиків усіх 
галузей науки,—це марксист
сько-ленінська наука про сус
пільство, про закони розвитку 
суспільства, про закони роз
витку пролетарської револю
ції, про закони розвитку соціа
лістичного будівництва, про пе
ремогу комунізму».

Партійні організації міста і 
району в новому році більше 
уваги стали приділяти політич
ному вихованню партійних і 
непартійних кадрів. Значно 
розширилась сітка партійної і 
комсомольської освіти. Тепер 
у гуртках і політшколах при 
первинних партійних і комсо
мольських організаціях міста 
більше, ніж торік, навчається 
безпартійних активістів. 769 
комуністів і безпартійних, се
ред яких 412 інтелігентів, у 
новому павчальному році вив
чають основи маркспзму-лені- 
нізму самостійно.

Організовано і на високому 
ідейно-теоретичному рівні про
ходить політичне навчання 
кадрів у псрвипній парторга- 
нізації 11 дистанції служби ко
лії. Секретар парторганізації 
т. Гарасюта особисто контролює 
і допомагає пропагандистам 
забезпечувати високий рівень 
занять.

Велику увагу ідейному за
гартуванню працівників при
діляють також парторганізації 
управління будівництва жител 
тресту «Одександріявуглероз- 
різ» (секретар т. Вінецький, 
пропагандисти тт. Черняк та 
Уткин), міськздороввідділу (сек
ретар т. Спичка, пропагандисти 
тт. Жалдак і Герман) та інші.

Товариші Савченко (трест 
«Укрвуглемонтаж»), Жежерен- 
ко (дирекція підприємств), Ні- 
кітін (будівельне управління 
Семенівського тресту) наполег

Ножний робітник—винахідник
Майже кожний робітник 

Московського шинного заводу 
—раціоналізатор і винахідник. 
Торік у виробництво впровад
жено близько 1.600 внесених 
ними пропозицій. Зекономлено 
понад 10 мільйонів карбован

ливо вивчають марксистсько- 
ленінську теорію, уміло засто
совують набуті знання в своїй 
повсякденній роботі, тому і ви
робничі справи у них ідуть 
успішно.

Проте ще не скрізь первин
ні партійні організації приді
ляють належну увагу питан
ням ідейно-теоретичної підго
товки кадрів. У парторганіза
ції автотранспортної контори 
тресту «Укрвуглемонтаж» парт- 
бюро і його секретар т. Бол- 
дирєв усунулись від керівниц
тва роботою гуртків, тому від
відування в обох гуртках ста
новить не більше 60—70 про
центів. Пропагандисти тт. Твер- 
дохлєбов та Віденко проводять 
заняття без достатньої підго
товки, у відриві від практич 
них завдань колективу. Тт. Сар- 
кісян, Круглова, Додатко та 
інші вважаються самостійно вив
чаючими теорію та історію 
більшовизму, але ніхто там 
не контролює як вони підвищу
ють ідейно-теоретичний рівень.

Керівники гірничопромисло
вого училища № 1 тт. Федю- 
кін і Зінов'єв не поповнюють 
політичних знань, відгороди
лися від колективу і, по суті, 
ніякої виховної роботи серед 
учнів не провадять.

Міське відділення товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань хоч і поліпши
ло трохи свою роботу, але лек
цій на політичні і науково-по
пулярні теми для трудящих чи
тається ще мало.

«...Щоб перетворити в життя 
правильну політичну лінію, — 
вказує товариш Сталін,—потріб
ні кадри, потрібні люди, які 
розуміють політичну лінію 
партії, сприймають її, як свою 
власну лінію, готові провести 
її в життя, вміють здійснювати 
її на практиці і здатні відпові
дати за неї, захищати її, боро
тися за неї».

Більшовицька партія ставить 
відповідальні завдання перед 
партійними організаціями—ви
ховувати кадри всіх галузей 
народного господарства й куль
тури в дусі беззавітної відда
ності справі Леніна—Сталіна, 
в дусі суворого дотримання пар
тійної і державної дисципліни, 
в дусі нестерпного ставлення 
до недоліків.

Тільки працівники, які ово
лодіють почуттям нового, під
тримують все нове, передове, 
прогресивне, можуть стати ак
тивними будівниками комунізму.

ців. Електромонтер Василь 
Ільїн запропонував 20 удос
коналень, застосування яких 
дало 71 тисячу 368 карбован
ців економії на рік.

(РАТАУ).

У деревообробників
Серед деревообробників Семе

нівського тресту розгортається 
соціалістичне змагання на честь 
сесії Верховної Ради СРСР. У 
всіх цехах робітники беруть на 
себе нові підвищені зобов'язан
ня і наполегливо борються за 
їх здійснення. 6 лютого зміна 
майстра Миколи Кобиленка ви
конала денне завдання на 122 
проценти. Значно перекрила 
план і зміна майстра Івана Буя- 
кова.

Колектив деревообробних 
майстерень намітив заходи, які 
найближчим часом дозволять 
значно поліпшити якість про
дукції. Налагодж їсться робота 
сушильного відділення, механі
зується лісосклад. Завдяки цьо
му щомісячна економія стано
витиме кілька тисяч карбо- 

] ванців.

Заслуженою повагою корис
тується на шахті № 2 наваловід
бійник Макар Карпов. На його 
рахунку сотні тонн вугілля, ви
дані понад план. Ставши на ста- 
хановську вахту на честь наступ
ної сесії Верховної Ради СРСР, 
тов. Карпов виконує норми на 
150—170 процентів.

На знімку: Макар Карпов.
Фото С. Міркотана.

З
Спеціальність набув Василь 

Гладкий в минулому році. При
гадує, як це було. Підійде, бу
вало, на хвилину до Федора 
Андрющепка і спостерігає за 
його вправними рухами. Якось 
одного разу Василь порушив 
мовчанку:

—У вас діло хороше,—звер
нувся він до Андрющенка, — 
постійне, не те, що в мене, 
як день—так і робота нова.

Помітивши в очах робітника 
трудовий запал, бригадир ар
матурників сказав:

—Бажаєш—навчу.
І ось незабаром Василь в 

бригаді Андрющенка. З перших 
днів він побачив в особі брига
дира свого вчителя, порадни
ка, товариша, який знаходить

Монтажникам присуджено 
другу Всесоюзну премію

Славно попрацювали в минулому році робітники, інже
нери і техніки Семенівського монтажного управління. В 
листопаді вони завершили річний виробничий план.

За успіхи, досягнуті у Всесоюзному соціалістичному 
змаганні, ВЦРПС і Міністерство вугільної промисловості 
Союзу РСР присудило колективу монтажників другу пре
мію в сумі ЗО тисяч карбованців. З приводу цього міністр 
вугільної промисловості тов. Засядько надіслав вітальну 
телеграму, в якій поздоровив колектив і побажав йому 
дальших успіхів в роботі.

На мітингу, що відбувся 4 лютого цього року, мон
тажники взяли на себе нові підвищені зобов'язання. Вони 
вирішили на п'ять днів раніше строку завершити місячний 
виробничий план.

Включившись у соціалістичне змагання на честь 
наступної сесії Верховної Ради СРСР, більшість бригад 
значно перевиконують свої виробничі завдання. Невтомно 
трудяться монтажники бригад Олексія Деревинського, Ми
коли Погребишевського та Івана Перехреста. Торік ці брига
ди виконали по дві річних норми. Тепер вони виробляють 
іце більше.

Клепальники, очолювані тт. Ратушним, Лободою і Три- 
губом, змагаються за звання бригад відмінної якості. Всі 
вони не допускають в своїй роботі браку, добиваються ви
сокого виробітку.

Трудове піднесення серед монтажників набирає все 
ширшого розмаху.

М. ФЕДОРЕНКО, 
секретар парторганізації.

Будівельні матеріали—
понад план

Колектив кар'єроуправління 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ» перевиконав виробничий 
план січпя. Додатково відправ
лено будовам 219 кубометрів 
каменю, 181 кубометр щебню 
і 407 кубометрів піску.

Обговоривши свої виробничі 
можливості, робітники зобов'я
зались на честь наступної сесії 
Верховної Ради СРСР видобути 
для спорудження жител та бу
дівництва внутрішніх шляхів до
датково сотні кубометрів буді
вельних матеріалів.

З перших днів трудової вах
ти багато робітників добивають
ся високої продуктивності пра
ці. Бутолом Михайло Бахмаць
кий при завданні 6,5 кубомет
ра розбиває щозміни по 10—

РОСТАНН
час і для того, щоб показати 
як монтувати арматуру, і для 
того, щоб поцікавитись його 
побутовими умовами, запитами. 
Василь—раніше допоміжний ро
бітник — радів з того, що ово
лодівав спеціальністю арматур
ника. На дошці показників 
проти його прізвища з'явля
лись цифри: 100, 115, 125,
140. Це процент виконання 
норми.

—Зростаєш,— підбадьорював 
Василя бригадир. Він радів ра
зом з учнем, якому присвоїли 
четвертий розряд. Він радів, 
бо відчував, що його труд, йо
го пориви—це вклад у велику 
справу, до якої впевнено йдуть 
радянські люди,—в. справу по- 

11 кубометрів каменю. Буриль
ник Леонід Недавній просверд
лює 20—22 погонних метри 
каменю замість 12 за нормою.

Успішній роботі бурильників 
сприяє машиніст компресора 
Микола Семикоп. Він забезпе
чує безперебійну подачу стис
лого повітря до перфараторних 
молотків, викопуючи норму на 
145 процентів.

На піщаному кар'єрі сумлін
но працює машиніст екскавато
ра комсомолець Володимир Дех- 
та. Півтори норми — такий у 
нього середній виробіток.

І. Отарашвілі, 
начальник кар'єроуправління.

Я
будови комуністичного суспіль
ства в нашій країні.

— Нам потрібні висококва
ліфіковані трудівники,— думав 
Андрющенко,—і я^хочу їх готу
вати.

Лише в минулому році він 
навчив професії арматурника 
12 робітників. Всі вони зак
ріплені за його бригадою, пе
ревиконують виробничі завдан
ня. Понад півтори річних нор
ми виконала бригада торік.

— В нинішньому році дві 
буде,—упевнено заявив Федір 
Андрющенко.

До цього прагне бригадир, 
вся бригада.

С. Міркотан,
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Велична програма будівництва комунізму
ШІСТЬ років тому, 9 ЛЮТОГО І 

1946 року товариш Сталін ви
ступив з промовою на перед
виборних зборах виборців Ста
лінського виборчого округу м. 
Москви. В цій історичній про
мові великий вождь показав 
джерела перемоги нашої краї
ни над фашизмом, озброїв ра
дянських людей величною про
грамою післявоєнної відбудови 
і розвитку народного господар
ства, програмою створення ма
теріально-виробничої основи ко
муністичного суспільства.

Товариш Сталін вказав, що 
програма робіт па найближчий 
час викладена в новому п'яти
річному плані, основні зав
дання якого полягають в то
му, щоб відбудувати потер
пілі райони країни, відновити 
довоєнний рівень промисловос
ті і сільського господарства, а 
потім перевершити цей рівень 
в більш або менш значних 
розмірах.

В своїй історичній промові 
товариш Сталін намітив зав
дання на більш тривалий не- | 
ріод.

«...Партія мас намір, гово
рив товариш Сталін,—організу- | 
вати нове могутнє піднесення | 
народного господарства, яке 
дало б нам можливість піднес
ти рівень нашої промисловості, 
наприклад, втричі в порівнян
ні з довоєнним рівнем. Нам 
треба домогтися того, щоб на
ша промисловість могла вироб
ляти щорічно до 50 мільйонів 
тонн чавуну, до 60 мільйонів 
тонн сталі, до 500 мільйонів 
тонн вугілля, до 60 мільйонів 
тонн нафти. Тільки за цієї 
умови можна вважати, що на
ша Батьківщина буде гаранто
вана від усяких випадковостей. 
На це піде, мабуть, три но
вих п'ятирічки, якщо не біль
ше. Але цю справу можна зро
бити, і ми повинні її зробити».

Історична промова товариша 
Сталіна освітила шлях пере
можному будівництву комуніз
му в нашій країні. Радянсь
кий народ сприйняв сталінсь
ку програму як свою кровну 
рідну справу. Радянські люди 
не шкодують ні сил, ні праці, 
щоб намічену товаришем 
Сталіним програму не лише 
виконати, але й перевиконати.* *'

Підсумки виконання після- І 
воєнного п'ятирічного плану 
говорять про те, що паша краї
на зробила за цей період но
вий великий крок вперед по 
шляху переходу від соціалізму 
до комунізму. Було відбудова
но, побудовано і введено в дію 
понад 6.000 крупних промисло- 
них підприємств. Обсяг про
мислової продукції в 1950 ро
ці перевищив довоєнний рівень 
на 73 проценти. В 1951 році 
наша країна одержала промис
лової продукції в два рази 
більше, ніж одержала в 1940 
році. Прекрасних успіхів до
сягнуто в області сільського 
господарства. За останні де
кілька років наша країна що
річно одержує врожай зерно
вих, що перевищує 7 мільяр
дів пудів, зростає продуктив
ність громадського тваринниц
тва.

Виріс матеріальний і куль
турний рівень населення ва
шої країни. В 1950 році на
ціональний доход перевищив 
рівень 1940 року на 64 про
центи. Чотири рази проведено

★
Академік 

А. ОПАР І Н
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було за цей період зниження 
цін на товари і предмети спо
живання, що дало радянським 
людям величезний виграш.

Видатні успіхи творчої пра
ці радянського народу в його 
боротьбі за виконання після
воєнної сталінської п'ятирічки 
свідчать ще і ще раз перед 
усім світом про великі пере
ваги соціалістичного ладу пе
ред капіталістичним, про муд
рість і далекоглядність керів
ництва нашої комуністичної 
партії, про геніальність вождя 
і вчителя всіх трудящих това
риша Сталіна.* **

Пароди нашої країни, нат
хненні великим Сталіним, ус
пішно здійснюють накреслен
ня великого вождя про ство
рення матеріально - виробничої 
бази комунізму. Швидкими 
темпами здійснюється план пе
ретворення природи, будуються 
іїуйбишевська і Сталінградська 
гідроелектростанції на Волзі, 
Каховська гідроелектростанція 
на Дніпрі, прокладаються Го
ловний Туркменський канал, 
Південпо-Український і Півпіч- 
но-Кримськиїі канали, завер
шується будівництво каналу 
Волга-Дон. В результаті цього 
будівництва країна одержить 
нові енергетичні потужності, 
що дорівнюють потужності ЗО 
найбільших гідроелектростан
цій США; буде обводнено і 
зрошено понад 28 мільйонів 
гектарів землі, буде створена 
єдина водно-транспортна сис
тема, яка з'єднуватиме Біле, 
Балтійське, Каспійське, Азовсь
ке і Чорне моря.

Виконання цих величних пла
нів піднесе виробничі сили на
шої країни на ще вищий рі
вень, буде сприяти дальшому 
технічному переозброєнню всі
єї нашої промисловості і сіль
ського господарства, буде спри
яти піднесенню культурно - 
технічного рівня всіх трудя
щих до рівня інженерно-тех
нічних працівників, стане ве
ликим вкладом у справу лік
відації різниці між розумовою 
і фізичною працею.

Ми вже і тепер бачимо на
очно техніку комуністичного 
майбутнього у все зростаючій 
механізації і автоматизації ви
робництва, в досягненнях но
ваторів виробництва, в швид
кісних методах будівництва.

Серйозного значення в справі 
створення матеріально-виробни
чої бази комунізму набуває в на
шій країні використання атом
ної енергії. Як вказував ІІ. В. 
Сталін, «використання атомної 
енергії для мирних цілей вик
личе великий переворот у ви
робничих процесах» («Правда», 
8 травня 1947 р.).

*
У своєму виступі 9 лютого 

1946 року товариш Сталін особ
ливо підкреслив роль науки і 
радянських учених в справі 
побудови комунізму. «Я не 
сумніваюсь,—говорить товариш 
Сталін,—що коли подамо на
лежну допомогу нашим ученим, 
вони зуміють не тільки наз
догнати, але й перевершити в 
найближчий час досягнення 
науки за межами нашої країни».

Більшовицька партія і Ра- ; 
дянський уряд цю допомогу 
вченим завжди подавали і про
довжують подавати. Партія оз
броїла радянську науку могут
ньою зброєю наукового пізван- 
ня — діалектичним матеріаліз
мом. Постанова ЦК ВІШ(б) по 
ідеологічних питаннях, диску
сії в ряді галузей науки, про
ведені під спрямовуючим впли
вом партії, завдали нищівного 
удару по ворожих марксизму 
поглядах і теорійках, забезпе
чили умови для піднесення 
всієї науково-дослідницької ро
боти. Ключ до нових творчих 
успіхів, до дальшого безперерв
ного руху вперед дав радянсь
ким учепим товариш Сталін 
своїми геніальними працями з 
питань мовознавства.

Великий Сталін вчить радян
ських людей, що, будуючи ко
мунізм, ми повинні постійно 
пам'ятати про підступи ворожо
го капіталістичного оточення, 
невтомно зміцнювати могутність 
нашої соціалістичної Батьків
щини, зміцнювати Радянську 
державу—головну зброю побу
дови комунізму і охорони вели
ких завоювань радянського на
роду. Капіталістична система 
світового господарства приховує 
в собі елемепти воєнних сути
чок і воєнних катастроф, однак 
нова світова війна не є неми
нучістю: «Мир буде збереже
ний і зміцнений, якщо народи 
візьмуть справу збереження 
миру в свої руки і будуть від
стоювати його до кінця». Ці 
слова товариша Сталіна вказу
ють народам вірний, єдино мож
ливий шлях до забезпечення 
міцного миру.

Сталінські ідеї миру і друж
би між народами з кожним 
днем все глибше і глибше ово
лодівають свідомістю пайшир- 
ших мас трудящих і перетво
рюються в непереборну силу, 
яка примусить відступити па
ліїв війни, американських і 
англійських імперіалістів, за
пеклих ворогів свободи народів, 
найзліших ворогів нашої соціа
лістичної Батьківщини.

Па чолі могутнього руху за 
мир іде СРСР—могутня соціа
лістична держава.

Миролюбна політика радян
ської держави не є проявом на
шої слабості. Вона результат 
нашої сили, нашої непохитної 
віри в перевагу соціалістичної 
системи над капіталістичною, 
нашої упевненості в тому, що 
в процесі мирного співіснуван
ня і змагання двох систем пе
ремога буде за соціалізмом, за 
комунізмом.

В той час як в країнах ка
піталістичного табору іде неу
хильне скорочення цивільної 
промисловості і відбувається мі- і 
літаризація економіки, Радян
ська держава вс-всю розгортає 
цивільну промисловість, продов
жує політику систематичного 
зниження цін. Здійснювати по
дібну політику' може тільки 
країна, яка абсолютно упевне
на в своїх силах, яка знає, що 
підступи паліїв війни будуть 
зірвані.

Віра простих людей у пере
могу справи миру непохитна 
тому, що на чолі радянських 
людей і всього прогресивного 
людства стоїть товариш Сталін 
—великий прапороносець миру, 
геніальний зодчий комунізму.

Партійне життя

Коли рішення 
залишається на папері

На звітно-виборних зборах в 
парторганізації автотранспорт
ної контори тресту «Укрвугле- 
монтаж» комуністи піддали 
принципіальній критиці парт- 
бюро за допущення серйозних 
помилок і хиб в організації по
літичного навчання комуністів 
і безпартійного активу. У прий
нятому рішенні намітили шля
хи поліпшення роботи по ідей
но-теоретичному загартуванню 
кадрів.

Через деякий час на засідан
ні партбюро були затверджені 
заходи, спрямовані на покра
щення організаційно-партійної 
і масово-політичної роботи парт
організації, в яких теж значну 
увагу приділено питанням на
лагодження роботи гуртків і 
політичної самоосвіти кадрів.

Відтоді вже минуло два міся
ці, але рівень політичного нав
чання в цій парторганізації за
лишається низьким. Той факт, 
що обидва гуртки по вивчен
ню «Короткого курсу історії 
ВКЩб)» працюють незадовіль
но, є переконливим доказом 
послаблення керівництва робо
тою гуртків з боку партбюро і 
його секретаря т. Болдирєва.

4 лютого, наприклад, в гурт
ку по вивченню «Короткого 
курсу історії ВКП(б)» першого 
року навчання, де пропаган
дистом працює т. Віденко, на 
заняття прибуло тільки поло
вина слухачів. Тт. Горошко, 
Додатко та Сабодаш не з'яви
лись без поважних причин. В 
цьому гуртку навчається 3 чле
ни ВІШ(б), але вони не слу
жать прикладом для безпартій
них активістів. Комуніст т. Са- 
пожников з 17 занять про
пустив 7, тоді як більшість 
безпартійних слухачів регуляр
но відвідують гурток. На двох 
заняттях не були присутніми 
члени ВК1І(б) тт. Дзявун та 
Андреєв.

Не кращі справи і в гуртку 
по вивченню «Короткого курсу 
історії ВКП(б) другого року 
навчання, де пропагандистом 
т. Твердохлсбов. Відвідування 
гуртка становить тут 70—80 
процентів, а на останнє занят
тя із 14 слухачів прибуло ли
ше 7. Комуністи тт. Карапов-

Фото С. Вільтмана.
(Прескліше РАТАУ).

Лекція про комуністичну мораль
Лектор районного відділення 

товариства для поширення по
літичних і наукових зпань аг
роном райсільгоспвідділу тов. 
Верюгіна прочитала для робіт

ський і Дружеловський рідко 
бувають па заняттях і погано 
готуються до них, але це не 
стало предметом обговорення 
їхньої поведінки на партійних 
зборах.

Недоліки і помилки мають 
місце не лише в організацій
них питаннях роботи гуртків. 
Навчання в гуртку, яким ке
рує т. Біленко, проводиться 
сухо; вивчаємий матеріал не 
пов'язується з практичними 
завданнями нашої партії на 
даному етані. На вивчення пер
ших трьох розділів «Короткого 
курсу історії ВКП(б)» цей про
пагандист витратив 28 годин 
замість 22 годин за навчаль
ним планом.

На початку січня на засі
данні партбюро обговорювалось 
питання про комуністів тт. По- 
сипая і Столбова, які нерегу
лярно відвідують заняття гурт
ка. У прийнятому рішенні, по
ряд з іншими, був записаний^ 
пункт, в якому вказувалось: 
«... Заборонити викону ючому
обов'язки начальника відділу 
експлуатації автомашин т. Пів
нику посилати в дні занять 
в командировку слухачів гурт
ків». Але, записавши цей пункт 
до протоколу, секретар парт- 
бюро т. Болдирєв не спромігся 
перевірити його виконання. 
Скориставшись такою безконт
рольністю, т. Нівняк продов
жує ігнорувати прийняте рі
шення.

Неорганізованість у партій
ному навчанні в цій парторга
нізації війшла в систему. У дні 
занять гуртків ніхто з членів 
партбюро не цікавиться як про
ходить навчання, хто відсут
ній і з яких причин. Часто 
буває так, що пропагандист 
т. Біленко у визначений час 
прибуде у червоний куток про
водити заняття, а там нікого 
з слухачів немає. Тоді пропаган
дисту доводиться ходити по 
території гаража і збирати їх.

Обов'язок партійного бюро, 
не гаючись, усунути серйозні 
недоліки у постановці політич
ного навчання комуністів і без
партійного активу.

П. Царинний.

★
Дніпропетровська область. Парт- 

кабінет при Улянівській опорно- 
показовій МТС подає велику до
помогу комуністам, які вивчають 
теорію марксизму-ленінізму.

В парткабінеті зібрано багато 
політичної літератури і наочних 
посібників, систематично прово
дяться консультації.

На знімку: в парткабінеті Уля- 
нівської МТС. Учасник Третьої 
всесоюзної конференції прихиль
ників миру тракторист Яків Хо- 
мич ПОДОЛЬНИЙ (праворуч) і 
завідуючий господарством МТС 
Олександр Сергійович ГАПОН за 
підготовкою до занять.

★

ників, спеціалістів і службов
ців радгоспу «Комінтерн» лек
цію на тему: «В. І. Ленін та 
ЇЇ. В. Сталін про комуністичну 
мораль».



П'ятниця, 8 лютого 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

Поширювати передові методи новаторів виробництва За дальше зростання
Особистий стахановський план 

підвищення продуктивності праці
Серед шахтарів Допбасу ви

ник рух за складання і вико
нання особистих стахановсь- 
ких планів підвищення про
дуктивності праці. Це — нова 
форма дійового соціалістичного 
змагання, спрямована на кра
ще використання техніки, пе
ревиконання державного плану 
видобутку вугілля, зниження 
собівартості на основі економ
ного витрачання матеріаль
них засобів і зменшення тру
домісткості виробничих опера
цій.

Ініціатором цього руху вис
тупив почеспий шахтар шах
ти «Нпканор» машиніст ву
гільного комбайна Тихон Ми- 
хайлов. Він склав особистий 
стахановський план підви
щення продуктивності праці, 
за яким передбачив: підготов
ку лави, послідовну заміну 
зубців на різальному ланцюгу 

./.омбайна, суміжність операцій 
по перенесенню опорного стоя
ка тощо. Одночасно були під
вищені вимоги до комплексної 
видобувної бригади в підготов
ці «шляху» для руху комбай
на, внаслідок чого ліквідо
вані затримки гірничого об

ладнання в середньому на 20 
хвилин.

Прочитав я в газеті про по
чин Тихона Михайлова і прий
шов до висновку: дуже цінна, 
патріотична ініціатива. Адже 
мова йде про збільшення ви
добутку вугілля, про дальше 
зміцнення могутності рідної 
Батьківщини.

І хоч на нашому підпри
ємстві техніка не та, що на 
шахті «ІІиканор», умови інші, 
працювати можна набагато кра
ще, ніж досі.

Якщо кожпий з нас ущіль
нить робочий час, раціональні
ше використає механізми, удо
сконалить технологічний про
цес, то ми значно піднесемо 
темпи, дамо набагато більше 
палива, ніж передбачено пла
ном.

В цьому я впевнився, коди 
наслідував приклад Тихона Ми
хайлова.

Однією з вирішальних умов 
злагодженості і чіткості в ро
боті є правильна розстановка 
людей. Ось чому свою бригаду, 
в складі 13 чоловік, розстав
ляю, зважаючи на досвід на
валовідбійників. Найбільш ква

Народження гігантських
Останні дні були ознамено

вані великою подією—початком 
народження двох гігантських 
водоймищ—Цимлянського моря 
на Дону і Карповського водой
мища в міжріччі Волги і Долу. 
Контури первенця великих бу
дов комунізму — ВолгоДону— 
стають все більш чіткими. Не 
мине і трьох місяців, як ця 
чудова споруда сталінської епо
хи стане до ладу.

В середині січня почалось 
заповнення басейну Цимлянсь
кого моря, яке бере свій поча
ток нижче Калача, біля сели
ща Ново-Сольоновського, де Дон 
перегороджений 13-кілометро
вою греблею. Тепер у величез
ній заплаві почала збиратися 

ліфікованих з них ставлю на 
важкі в геологічному відно
шенні місця. Тільки після 
того, як побачу, що все в по
рядку, берусь за інструмент.

Роботу будую таким чином: 
відкриваю «груди» забою на 
2,5 метра по довжині лави. З 
правого боку проводжу зарізку 
на 0,7 метра і ставлю сгояк. 
Таку ж операцію повторюю з 
лівого боку і потім підкайлюю 
покрівлю для установки перек
ладини.

Коли рама повністю закінче
на, покрівля затягнута, присту
паю до видобутку вугілля.

Завдяки такій організації 
' праці я встигаю встановити за 

зміну 3-4 рами, на одну біль
ше, ніж інші гірники. Досягаю 
цього тим, що суворо дотриму
юсь паспорта кріплення лав.

Деякі наваловідбійники не 
додержуються розмірів і відда
лення, ставлять рами по 2— З 
рази, витрачаючи на такі опе
рації 75 хвилин. Я ж на уста
новці кожної рами економлю 
12 хвилин.

Коли навалюю вугілля на 
конвейєр, уникаю зайвих ру
хів. Це дає можливість збіль
шити продуктивність на 1,5 
тонни.

Наприкінці зміни проводжу 
зачищення робочого місця і 
здаю його. «Груди» вибою за
шиваю дошками на довжину 
2,5 метра.

І так мій особистий стаха
новський план піднесення про
дуктивності праці полягає вто
му, щоб ставити одну раму за 
28 хвилин замість 40 хвилин; 
при навантаженні вугілля на 
конвейєр економити 49 хви
лин; збільшити час для видо
бутку вугілля на 55 хвилин; 
на доставці лісоматеріалу — 29 
хвилин, на збиранні піску в 
лаві—26 хвилин.

Нова організація праці дає 
мені змогу систематично вико
нувати норму виробітку на 150 
і більше процентів.

Особистий стахановський план 
піднесення продуктивності пра
ці повинен мати кожний шах
тар, бо він сприяє невпинному 
зростанню видобутку вугілля, 
мобілізує на боротьбу за якіс
ні показники в роботі.

Іван Осиченко, 
наваловідбійник шахти № 2, 

майстер вугілля.

вода. Коли мине весняна повідь, 
гігантська чаша наповниться 
до краю. Звідти по зрошуваль
них каналах живлюча волога 
піде на пайродючіші донські 
поля, які віками терпіли від 
посухи.

Поки будівники завершують 
спорудження гідровузла, кол
госпники найближчих районів 
Ростовської області — Цимлян
ського, Романовського і інших 
готуються прийняти воду на 
свої поля. Сотні людей навча
ються вирощувати бавовну, рис. 
Ці, в основному нові культури 
для тутешніх місць, появлять
ся тут уже нинішньою весною.

У перший день лютого по
чалось заповнення другого во-

За економію 
металу

З ініціативи штампувальника 
комуніста Василя Андрійовича 
Прохоренка на Харківському 
тракторному заводі імені Орджо- 
нікідзе розгорнулось соціаліс
тичне змагання за економію 
металу на кожній виробничій 
операції.

Тов. Іірохоренко в співдруж
ності з старшим конструктором 
цеху комуністом Володимиром 
Іллічем Каштановим змінили 
конструкцію штампа, в резуль
таті чого з кожної заготовки 
тепер штампується п'ять дета
лей замість чотирьох. Цей за
хід дає можливість економити 
близько 5 тонн металу в рік. 
З ініціативи новаторів змінена 
також конструкція штампів і 
для деяких інших деталей, що 
дає економії понад 2,5 тонни 
металу в рік.

Почин тов. Прохоренка схва
лений партійним комітетом за- 

ї воду і знаходить широке роз
повсюдження на підприємстві.

На знімку: комуністи—штам
пувальник В. А. ПРОХОРЕНКО 
(ліворуч) і конструктор В. І. 
КАШТАПОВ.

Поліпшуємо роботу механізмів
На Байдаківській брикетній 

фабриці шириться соціалістич
не змагання за використання 
всіх внутрішніх резервів для 
дострокового виконання плану 
першого кварталу.

Зараз на фабриці удоскона
люється технологічний процес.

Борючись за краще вико
ристання техніки і збільшен
ня випуску брикету, зміна ін
женера тов. Дробота 5 лютого 
значно перевиконала завдання.

А. Шевченко.

водоймищ
доймища—Карповського. Неда
леко від Калача одна з чудо
вих споруд Волго-Дону — Кар- 
повська насосна станція стада 
подавати донську воду з Цим
лянського моря на 13 метрову 
висоту. Піднята потужним на
сосом вода бурхливим каскадом 
пішла в ложе водоймища. Кож
ної секунди насос викидає 15 
кубічних метрів води.

Від Карповського водоймища 
візьмуть свій початок зрошу
вальні канали, які стануть пої
ти сухі приволзькі землі. Уже 
в нинішньому році країна одер
жить перші плоди від первенця 
великих будов комунізму.

(РАТАУ).

колгоспу
На звітних зборах колгоспу імені Сталіна, 

Бандур івсько'і сільради
День видався похмурий, до

щовий. Проте всі колгоспники 
точно у визначений час зібра
лися на звітні збори. Перед 
хліборобами про роботу прав
ління колгоспу в 1951 сільсь
когосподарському році звітував 
голова артілі т. Буйнов.

—З року в рік зростає гро
мадське господарство нашої ар
тілі, — говорить т. Буйнов. — 
Воно зміцнюється нашою напо
легливою працею, нашим праг
ненням якнайшвидше вирішити 
головне завдання соціалістич
ного землеробства—підвищення 
врожайності всіх сільськогос
подарських культур, збільшен
ня поголів'я громадської худо
би та зростання її продуктив
ності. Минулого року грошовий 
доход артілі в порівнянні з 
1950 роком зріс більше, ніж 
на 100 тисяч карбованців. Зрос
ла оплата трудодня натурою й 
грішми.

За минулий рік артіль ще більш 
організаційно зміцніла. Це доз
волило провести весняну сівбу 
за сім робочих днів, своєчасно 
розрахуватись з державою по 
обов'язкових поставках продук
тів рільництва і тваринництва. 
За дострокове виконання дер
жавного плану розвитку гро
мадського тваринництва наш 
колгосп премійовано вантажною 
автомашиною «ГАЗ—51».

Та колгоспників не можуть 
заспокоїти досягнуті успіхи. 
Вони добре розуміють, що зроб
лено далеко не все, що могли 
зробити хлібороби. Тому вони 
у виступах по звіту піддали 
гострій критиці роботу правлін
ня колгоспу за допущені недо
ліки.

—Торік в артілі значну ува
гу приділяли розвитку громад
ського тваринництва,—сказав у 
своєму виступі агроном т. Ва- 
кало,—і наслідки від цього, як 
бачимо, добрі. Погано те, що, 
захопившись вирішенням одно
го питання, в артілі послабили 
увагу до рільництва і недос
татньо мобілізовували колгосп
ників на боротьбу за одержан

Колгоспники викривають недоліни 
в роботі правління

Відбулися звітні збори в 
колгоспі «Шлях до комунізму». 
Хлібороби заслухали звіти голо
ви колгоспу тов. Гордецького 
про роботу правління в 1951 
році, ревізійної комісії та пред
ставника Олександрійської МТС.

Виступаючі товариші підда
ли гострій критиці правління 
колгоспу за допущені недолі
ки в його роботі. Вони вказа
ли на те, що правління мало 
уваги приділяло розвиткові 
громадського тваринництва, че
рез що колгосп недобрав близь
ко 350 тисяч карбованців від

Підживлюють озимину
Використовуючи сприятливі 

кліматичні умови, колгоспи 
району розпочали підживлення 
озимини.

Успішно проходить ця робо

ня високих врожаїв. Тому не 
випадково ми маємо такі стро
каті показники. Друга рільнича 
бригада Свирида Козренка ви
ростила урожай озимої пшени
ці по 16,2 центнера з гектара, 
перша бригада—13 центнерів, 
а третя—лише 9,5 центнера з 
гектара. Це призвело до недо
бору на кожному гектарі в се
редньому по 6 центнерів хліба.

Невипадково й те, що наш 
колгосп, який протягом ба
гатьох років вирощував високі 
врожаї цукрових буряків за 
будь-яких кліматичних умов, 
торік одержав з гектара лише 
по 113 центнерів цієї цінної 
сировини.

Про причини пизького вро
жаю цукрових буряків ланкова 
бфросинія Величко сказала:

—Площа під посів цукрових 
буряків була погано підготов
лена до сівби, недостатньо удоб
рена тощо.

Виступаючі колгоспники кри
тикували правління і за те, що 
воно не дбало про розвиток са
дівництва, городництва, бджіль
ництва. З цих причин від 60 
гектарів колгоспного саду одер
жано лише 77.677 карбованців 
доходу, проти 170 тисяч за пла
ном, 220 тисяч карбованців 
недобрано від городництва, зов
сім не одержано доходів від 
бджільництва.

У колгоспі є свій цегельний 
завод і млин, від яких перед
бачалось одержати десятки ти
сяч карбованців доходу, але і ці 
можливості не були викорис-і 
тані. В цілому по колгоспу не
добрано близько 680 тисяч кар
бованців доходу.

Колгосп імені Сталіна має всі 
•умови для досягнення значно 
кращих успіхів. Виходячи з 
цього, хлібороби зобов'язали 
правління колгоспу докорінно 
поліпшити господарювання і в 
1952 році різко збільшити ви
робництво хліба, м'яса, молока 
та інших продуктів сільського 
господарства.

Г. Давніченко.

цієї галузі громадського госпо
дарства. Особливо незначний 
доход від молочної ферми, який 
в кілька разів нижчий від запла
нованого.

Товариші, які взяли участь 
в обговоренні звіту голови 
правління, викрили також 
серйозні недоліки у підготовці 
до весни.

У прийнятому рішенні намі
чено заходи для поліпшення 
роботи правління колгоспу в 
1952 році.

А. Федоренко.

та в колгоспі «Жовтень», де 
вже підживлено 130 гектарів 
озимих культур з плапу 162. 
68 гектарів озимини підживле
но також в колгоспі імені 18 
партконференції.
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ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ 
Літературний гурток у школі

У 5—7 класах .ІІ ікарійської 
семирічної школи працює літе
ратурний гурток, в якому бе
руть активну участь багато піо
нерів, комсомольців-учнів.

Па заняттях літературного 
гуртка кращі учні читають до
повіді за окремими творами ра
дянських письменників.

Вже обговорепо понад 10 тво
рів. Серед них: «Як гартувалась 
сталь» і «Народжені, бурею» — 
М. Островського, Кавалер Зо
лотої Зірки»--С. Вабаєвського, 
«Два капітани» — В. Каверіна 
і т. д.

Силами літгуртківців було 
влаштовано літературний вечір, 
присвячений творчості великого 
російського письменника М. 0. 
ІІекрасова.

Члени літературного гуртка 
самі пишуть вірші та оповідан
ня. Кращі з них вміщуються в 
загальношкільпій газеті. І’аз на

Патріотичні справи комсомольців
Комсомольці .11 ікарійського 

кінного заводу беруть активну 
участь у підготовці до весни. 
Па вивезенні добрив на поля 
відзначаються члени ВЛКСМ 
Килина Кришень, Іван Олексі- 
спко та Анатолій Веснін. Свої 
завдання вони виконують на 
120—130 процентів. Силами 
комсомольців на поля щодня 
вивозиться 40—45 центнерів 
місцевих добрив при плані 32 
центнери.

Учитель т. .Назаренко скаржиться на непоряд- 
ки в ясиноватській крамниці Вандурівського спожив
чого товариства.

Крамнин т. Зінченко зовсім відмовляється за
возити хліб для службовців та вчителів села. Крім 
того, кращими товарами, що надходять до магазину, 
Зінченко постачає своїх друзів і знайомих. Так, мі
шок високоякісного борошна забрав з крамниці го
лова ревізійної комісії споживчого товариства 
Коробка.

Голова Вандурівського споживчого товариства 
т. Коваленко чомусь мириться з такими діями крам
нина Зінченка.

Крамник Зінченко: — Ну, товар підготовлений, ма
газин можна відкривати.

Рис. С. Чистякова. *

Слідами неопублікованих листів
До редакції газети „Більшо

вицька правда" надійшов лист від 
колгоспників артілі імені Будьон- 
ного, які скаржилися на те, що 
колишній бригадир рільничої 
бригади колгоспу Василь Пащен- 
ко розкрадав колгоспне добро. 
При передачі матеріальних цін
ностей бригади він підробив до
кументи, за якими незаконно спи
сано різних матеріалів на суму 

місяць літературний гурток про
водить читацькі конференції з 
учнями 5—(> класів, де обгово
рюються кращі твори радянсь
ких письменників. Це виховує 
в школярів високе почуття ра
дянського патріотизму, гордість 
за своїх людей, за свою вели
ку, рідну Батьківщину.

Зараз літературний гурток го
тується до 100-річчя з дня 
смерті великого російського 
письменника М. В. 1’оголя. Для 
учнів школи і для' громадян 
кінного заводу буде дано літе
ратурний вечір. Члени гуртка 
виступатимуть з доповідями 
про життя і діяльність велико
го російського письменника, 
прочитають уривки з п‘єси 
М. В. Гоголя Ревізор тощо. 
Юні художники школи до 100- 
річного ювілею пишуть портрет 
М. В. Гоголя.

К. Жежель, 
учителька.

Старанно готують до сівби 
свої машини комсомольці-меха
нізатори. Тракторист Григорій 
ІІІнейдер ще торік повністю 
закінчив ремонт свого трактора 
і тепер успішно підготовляє 
причіпний інвентар. Набагато 
перевиконує завдання на ре
монті тракторів комсомолець 
Іван Толпечіп та інші.

Я. Буша, 
секретар комітету комсомолу 

кінзаводу.

близько 4 тисячі карбованців.
Листа було надіслано до про

куратури для розслідування і 
вжиття заходів.

Як повідомив прокурор Олек
сандрійського району, юрист пер
шого класу т. Сеймук, при пере
вірці факти повністю підтверди
лись. Бригадира Пащенка притяг
нуто до відповідальності.

ДО МІЖНАРОДНОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ

НАРАДИ В МОСКВІ
Болгарська преса, громадськість, 

господарські кола проявляють ве
ликий інтерес до наступної Між
народної економічної наради в 
Москві. В болгарській Академії 
наук йде підготовка до проведсн- І 
ня спеціальної сесії Економічного | 
інституту, присвяченої цій нараді.

Торкаючись наступної Міжна
родної економічної паради в Моск
ві, газета „Вечерни новини" пи
ше, що скликання цієї наради 
буде дуже важливим кроком у 
справі відновлення міжнародного | 
економічного співробітництва і 
збереження миру в усьому світі. 
Ця ініціатива може стати вихід
ним пунктом для міцного еконо
мічного співробітництва між капі- | 
талістичною і соціалістичною снс- 1 
темами. Можливості для такого . 
співробітництва існують. Це зав
жди підкреслювали великі вчителі і 
—Ленін і Сталін.

Албанське телеграфне агентство 
передає, що в Албанії створено 
Національний комітет для підго
товки до Міжнародної економіч
ної наради в Москві.

Еоловою комітету є міністр тор
гівлі Кітчо Нгжела. Комітет скла
дається з 10 членів—економістів, 
фінансистів, представників еконо
мічних та інших організацій, 

(ТАРС).

У що обходиться 
західнонімецьким 

платникам податку 
утримання окупаційних 

сил
Агентство АДН повідомляє з 

Франкфурте па Майні:
У 1951 році західнонімецькі 

платники податку сплатили для 
покриття витрат по будівництву 
жител для окупаційних військ по
над 2 млрд. марок. На цю суму 
можна було б збудувати близько 
200 тис. квартир для німецького 
населення. Для 50 тисяч солдатів 
були збудовані нові казарми, 70 
тисяч службовців окупаційних 
властей і членів їх родин одержа
ли квартири в нових будинках.

Колосальні витрати західноні
мецьких платників податку на по
треби окупаційних військ ілюст
рують такі цифри: спорудження 
однієї генеральської квартири в 
англійській зоні обходиться в 172 
тис. марок, офіцерської квартири 
—71 тис. марок і однієї квартири 
длй американських унтер-офіцерів 
—53 тис. марок.

(ТАРС).

Видання „Білої книги миру11 в Італії
Тут вийшла з друку „Біла кни

га миру", видана з ініціативи 
Італійського комітету руху при
хильників миру. Це двотомне ви
дання (понад 1.000 сторінок) вклю
чає найважливіші документи, які 
висвітлюють позиції держав в ос
новних питаннях міжнародної по
літики з часу другої світової вій
ни до цього часу.

У „Білій книзі" відведено бага
то місця документам про зовніш
ню політику СРСР, спрямовану 
до зміцнення миру, і виступам на

Маневри американських військ завдали величезної 
шкоди австрійському населенню

Зимові маневри американських 
окупаційних військ, що проходили 
на території Зальцбургу і Верх- 

I ньої Австрії, завдали величезної 
шкоди австрійському народному 
господарству. За повідомленням 
газети „Нейе цейт“, шляхи Верх- 

| ньої Австрії, по яких ішли танки, 
| стали непридатними. Знищені май

же всі шляхові покажчики, велика 
кількість телеграфних стовпів.

Під час маневрів американські 
солдати грабували австрійське на
селення. В містечку Гебольдскір- 
хен солдати однієї з танкових 
частин підпалили склад дров, що 
належить селянинові. Місцевому

ПОДІЇ В КОРЕЇ
У переданому 5 лютого повідом

ленні Головного командування На
родної армії Корейської Народно- 
Демократичної Республіки гово
риться, що з'єднання корейської 
Народної армії в тісній взаємодії 
з частинами китайських народних 
добровольців на всіх фронтах про
довжують вести оборонні бої з 
противником.

4 лютого на окремих ділянках 
фронту противник намагався про-

НЕПОРУШНА ДРУЖБА РАДЯНСЬКОГО 
І КИТАЙСЬКОГО НАРОДІВ

14 лютого 1950 року було під
писано Договір про дружбу, союз 
і взаємну допомогу між Радянсь
ким Союзом і Китайською Народ
ною Республікою. Китайський на
род готується широко відзначити 
цю знаменну дату, вписану золо
тими літерами в історію китайсь
кої революції.

По всій країні тепер розгорну-' 
ласі, діяльна підготовка до елав-

ВЕСНЯНА СІВБА В БОЛГАРІЇ
На полях Болгарії почалась вес

няна сівба. В багатьох околіях 
(повітах) Пловдівського округу 
трудові кооперативно - землероб-

Боротьба французьких трудящих 
проти озброєння Західної Німеччини

З лютого в місті Нансі відбули
ся великі народні збори і мані
фестація на захист миру. 1і них 
взяли участь 15 тне. чоловік, що 
прибули з 11 департаментів краї
ни. Як повідомляє газета „Юма- 
ніте", населення міста Нансі з 
ентузіазмом вітало учасників ма
ніфестації. Народні збори і мані
фестація проходили під лозунгом 
боротьби проти озброєння Захід
ної Німеччини і під лозунгом со
лідарності з німецьким народом, 
який бореться проти ремілітари
зації. Збори прийняли звернення (ТАРС).

Протести в Перу проти грабіжницьких дій 
американських імперіалістів

За повідомленням газети „Ель 
Б'єн публіко", палата деп)татів 
перуанського національного кон
гресу осудила політику США що
до Перу.

Палата депутатів заявила, що 
американська політика спрямова
на „на знищення риболовного 
промислу в країні" і що вона 
ставить у безвихідне становище 
50 тисяч чоловік, зайнятих у цій 

захист миру радянських представ
ників в ООН і в інших міжнарод
них організаціях.

Останній розділ книги присвя
чений позиції всесвітнього руху 
прихильників миру в основних 
міжнародних питаннях, починаю
чи з Всесвітнього конгресу діячів 
культури на захист миру у Вроц- 
лаві і кінчаючи засіданням Бюро 
Всесвітньої Ради Миру в Хель- 
сінкі.

У додатку до книги наводяться 
висловлювання В. 1. Леніна і Й. В.

населенню ледве вдалося погасити 
пожежу і врятувати розташовані 
поруч житлові будинки і госпо
дарські будівлі. Під час маневрів 
американським танком був задав
лений австрійський селянин Міт- 
терштейнер.

Американські маневри виклика
ли величезне обурення населення 
Зальцбургу і Верхньої Австрії. 
На багатьох будинках знову поя
вилися написи: .Американці, заби
райтеся додому!".

(ТАРС). 

вести атаки, які були успішно від
биті народними військами.

* * *
Протягом усього минулого тиж

ня корейська Народна армія в тіс
ній взаємодії з частинами китай
ських народних добровольців на 
всіх фронтах продовжувала вести 
оборонні бої. Ворог зазнає вели
ких втрат у живій силі і техніці.

(ТАРС).

них роковин. Китайські газети від
значають, що радянсько-китайсь
кий Договір повністю справдив 
надії, які на нього покладали ра
дянський і китайський народи. 
Дружба цих двох великих народів 
являє могутню силу в справі за
хисту і зміцнення миру і демокра
тії на Далекому Сході і в усьому 
світі.

ські господарства (ТКЗГ) вже за
сіяли тисячі дскарів. В інших око
ліях іде сівба ячменю і соняшника.

до німецького і французького на
родів, в яких говориться, іцо їх 
спільна боротьба проти озброєння 
Західної Німеччини стане запо
рукою миру в усьому світі.

У маніфестації взяли участь 
представники різних прогресив,'*. 
організацій, в тому числі голова 
Національної ради миру Франції 
їв Фарж, Гастон Монмуссо. пред
ставники Європейського комітету 
робітників проти ремілітаризації 
Німеччини та інші.

і галузі господарства. Політика
І США, вказує палата, завдає

„смертельного вдару" національ
ній промисловості Перу.

Депутат Кастро Бульнес, обви
нувачуючи американців у втру
чанні у внутрішні справи Перу, 
заявив: „Ми не можемо приймати 
угод, нав'язуваних нам як коло
нії янкі".

(ТАРС).

Сталіна в питанні про можливість 
мирного співіснування двох сис
тем.

На спеціально організованій 
пресконференції представник Іта
лійського комітету руху прихиль
ників миру ліберальний журналіст 
Карло Скарфольйо зробив заяву 
про значення „Білої книги миру" 
і запропонував її увазі журналіс
тів, парламентських діячів і пред
ставників громадськості.

1 (ТАРС).

Рух за мир в Колумбії
Незважаючи на поліцейський 

терор, рух прихильників миру в 
Колумбії набирає все більшого 
розмаху.

За повідомленням чілійської га
зети „Демокрасіа", до Національ
ного комітету захисту миру в 
Колумбії вже надійшли бланки з 
81 тисяччю підписів під Звернен
ням Всесвітньої Ради Миру про 
укладення Пакту Миру між п'ять
ма великими державами. Колум
бійські прихильники миру вида
ють свою газету „Пас і демокра
сіа" („Мир і демократія").

(ТАРС).
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ширювати досвід новаторів.
По нашій Батьківщині (1 стор.).
Народне господарство РРФСР на 

піднесенні (1 стор.).
На честь сесії Верховної Ради СРСР 

(2 стор.).
І. Бараненко. — Донбас — великим 

будовам комунізму (2 стор.).
До 100-річчя з дня смерті М. В. 

Гоголя (2 стор.).

В НОМЕРІ:
НА КОМСОМОЛЬСЬКІ ТЕМИ.
В. Саснко. — Виховання молоді — 

в центр уваги комсомольської орга
нізації (3 стор.).

До 115-річчя з дня смерті О. С. 
Пушкіна (3 стор.).

В. Смоляр. — Збільшувати багат
ства колгоспу (3 сгор.).

НОВІ КНИГИ В. Панков. — Видат
ний патріотичний твір (3 стор.).

По нашому місту і району (4 стор.).
Події в Кореї (4 стор.).

Узагальнювати і поширювати 
досвід новаторів

По нашій Батьківщині

З кожним днем зростає тру
дове і політичне піднесення мас, 
шириться соціалістичне змаган
ня за дострокове виконання і 
перевиконання плану 1952 
року.

Більшовицька партія і радян
ський уряд вказують, що нині 
головними завданнями соціаліс
тичного змагання, при обов'яз
ковому виконанні державних 
планів кожним цехом, підпри
ємством в установленій номен
клатурі і асортименті, є бороть
ба з^всемірпе підвищення якос- 
п'М* зниження собівартості про
дукції, за дальше підвищення 
продуктивності праці і культу
ри виробництва.

Щоб забезпечити виконання 
плану з перших місяців нового 
року, треба сміливо впроваджу
єм стахановську технологію, 
Жі методи праці, наполегливо 
боротись за краще використан
ня внутрішніх резервів.

Минулий рік був багатий но
вим виявом творчої ініціативи 
стахановців у промисловості, на 
транспорті, в будівництві.

Відомо, іцо нове стверджуєть
ся в житті не самопливом, а в 
напруженій і повсякденній бо
ротьбі. Ось чому одне з голов
них завдань партійних і проф
спілкових організацій полягає 
в тому, щоб всіляко підтриму
вати нове, передове, прогресив
не, рішуче і сміливо ламати всі 
перепони, які зустрічаються на 
шляху розповсюдження досвіду 
новаторів.

У доповіді на 18 з'їзді партії 
товариш Сталін відзначав, що 
втрата почуття нового — дуже 
серйозний і небезпечний недо
лік. Люди, які мають цей не
долік, дивляться в минуле, 
застряють на старому і пе по
мічають нового в житті.

До чого це призводить видно 
з таких фактів. Люблінські но
ватори тт. Агафонова і Жапда- 
рова поклали початок змаган
ню за відмінне виконання кож
ної виробничої операції. Цей 
почин гаряче підхоплений на 
багатьох підприємствах нашого 
міста. А ось керівники шахти 
№ 3 до цього поставились бай
дуже. Ні секретар партбюро 
тов. Сиротенко, ні голова проф
спілкової організації тов. Пра-

Судна для
У цьому році стає до ладу 

псрвенець великих будов ко
мунізму—канал Волга-Дон. По 
новому водному шляху з Моск
ви до Ростова на Дону підуть 
пасажирські і вантажні судна. 
Колектив Московського судно
будівного заводу одержав по
чесне завдання — збудувати 8 

солов палець об палець пе вда
рили, щоб підхопити і пошири
ти патріотичний почин новато
рів серед гірників шахти.

Там, де по-більшовицькому 
ставляться до нового, вчасно 
помічають його, підтримують 
починання стахановців, там чу
дові результати. Наваловідбій
ник шахти № 2 Іван Осиченко 
з допомогою інженерно-техніч
них працівників склав особис
тий план підвищення продук
тивності праці. Завдяки втілен
ню методу Тихона Михайлова 
Іван Осиченко добився визнач
них успіхів. Протягом зміни він 
економить не менше двох го
дин. Це дозволяє йому замість 
норми 11 тонн вугілля видобу
вати на 4—5 тонн більше.

За методом новатора Тихона 
Михайлова високопродуктивно 
можуть працювати всі гірники 
та будівельники, всі працівни
ки вугільної промисловості Олек
сандрії.

На кожному підприємстві є 
новатори виробництва, які ру
хають вперед техніку, невпин
но підвищують продуктивність 
праці, знижують собівартість і 
поліпшують якість продукції.

На рудоремонтпому заводі, 
наприклад, відомі імена токаря- 
швидкісника тов. Захарченка і 
електрозварювальника тов. Мо- 
роза, на Байдаківському вугле
розрізі — екскаваторника тов. 
Єременка, в будівельному управ
лінні Семенівського тресту — 
бригаїира комплексної бригади 
тов. Денисенка і багатьох ін
ших.

Досвід їх роботи заслуговує 
вивчення, узагальнення і по
ширення.

Але частина профспілкових 
організацій підприємств, в тому 
числі і райком вугільників (го
лова т. Чебаненко), не займа
ються конкретно цими важли
вими питаннями, не практику
ють скликання нарад по обміну 
досвідом новаторів.

Ширити передовий досвід, 
своєчасно підтримувати його— 
важливе завдання партійних, 
профспілкових і господарських 
організацій підприємств міста.

Волго-Дону
теплоплавів типу «Москвич». 
Суднобудівники зобов'язалися 
достроково викопати замовлен
ня. Перші два теплоплавп вже 
збудовані. Весною із затону 
заводу в перший рейс вийдуть 
теплоплави, збудовані москви
чами для Волго-Донського ка
налу.

На Дніпропетровському заводі 
металургійного устаткування гаря
че підхоплений патріотичний по
чин новаторів Люблінського ли
варно-механічного заводу А. Жан- 
дарової і О. Агафонової, які за
пропонували почати соціалістичне 
змагання за відмінне виконання 
кожної виробничої операції.

На знімку: токар механічного 
цеху комсомолець Володимир ТРЕ- 
ГУБ за обробленням валу для 
прокатного стану Ждановського 
металургійного заводу. Працюючи 
на двох верстатах, тов. 'Грегуб 
дає відмінну продукцію і виконує 
виробничі завдання на 180 — 200 
процентів.

Фото С. Вільтмана. 
Прескліше РАТАУ.

Творець найкращої в світі 
гвинтівки

8 лютого минуло 50 років з дня 
смерті талановитого російського 
винахідника С. І. Мосіьа, який 
створив трилінійну гвинтівку зраз
ка 1891 року. Пам'яті винахідни
ка присвячена обладнана в арти
лерійському історичному музеї 
Ленінграда виставка, яка висвіт
лює творчий шлях Мосіна як 
збройовика-конструктора.

Від 100 вівцематок 
219 ягнят

Чабан колгоспу „Більшовик", 
Севлюського округу. Закарпатсь
кої області, Йосип Тороцкезі що
року одержує від 100 вівцематок 
по 219 ягнят. За два роки він 
добився збільшення поголів'я 
овець на фермі майже в чотири 
рази.

Будівництво ставів на 
Чернігівщині

МТС і луко-меліоративні стан
ції Чернігівської області намітили 
велику програму будівництва ста
вів, прокладання осушувальних 
канав. Обсяг землерийних робіт 
досягне 510 тисяч кубометрів— 
майже в 6 разів більше, ніж то
рік.

Народне господарство РРФСР
Опубліковане 7 лютого в 

центральній пресі Повідомлен
ня Статистичного У правління 
РРФСР про підсумки виконання 
державного плану розвитку на
родного господарства РРФСР у 
1951 році є новим доказом яск
равого розквіту економіки і 
культури Російської Федерації.

Річний план виробництва ва
лової продукції на 1951 рік 
виконаний республіканською і 
місцевою промисловістю РРФСР 
на 104 проценти. Порівняно з 
1950 роком валова продукція 
республіканської і місцевої про
мисловості зросла на 15 про
центів.

У минулому році випущено 
понад план значну кількість 
товарів широкого вжитку —ба
вовняних і шерстяних тканин, 
верхнього і білизняного трико
тажу, пухових хусток, гумово
го взуття, меблів, самоварів і 
чайників, фарфоро-фаянсового 
посуду, столових ножів і виде
лок, сокир, пер, олівців, сиру, 
макаронних і кондитерських

На честь 34 роковин Радянської Армії
В країні почалась підготовка 

до 34 роковин Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту. Чи
таються лекції і доповіді, орга
нізуються виставки, присвячені 
славному ювілею Збройних Сил 
СРСР, провадяться масові стрі-

Передовий завод
В п'ятий раз за останні півтора 

роки Могильовському локомобіль
ному заводові (Білоруська РСР) 
присуджується перехідний Чер
воний прапор Ради Міністрів 
СРСР. У цьому році локомобіле- 
будівники на 2 місяці раніше

Польові роботи на півдні
На півдні країни почались по

льові роботи. В Південно-Казах
станській області засіяно ячменем 
і багаторічними травами перші 
сотні гектарів. Лісівники Узбеки
стану провадять весняні посадки 
лісу. В Адигейській автономній 
області готується грунт під посів

Провадять підживлення озимих
Колгоспники сільгоспартілі іме

ні Маленкова, Садгірського райо
ну, Чернівецької області, почали 
підживлення озимої пшениці мі
неральними добривами. В бригаді 
т. Мигальчана, яка бореться за

виробів, консервів, вина, пива 
та інших товарів для населення.

Республіканська і місцева 
промисловість РРФСР у 1951 
році продовжувала поліпшувати 
якість і розширяти асортимен
ти промислової продукції.

Нових успіхів досяглов 1951 
році сільське господарство Ро
сійської Федерації. Посівні пло
щі всіх культур збільшились 
порівняно з 1950 роком на 5,7 
мільйона гектарів. Збільшився 
і поповнився парк тракторів, 
комбайнів, причіпного знаряддя 
та інших сільськогосподарсь
ких машин, а також вантаж
них автомобілів. Це дало мож
ливість ще більше піднести рі
вень механізації основних сіль
ськогосподарських робіт.

За минулий рік у колгоспах 
і радгоспах продовжувало збіль
шуватись поголів'я худоби. В 
загальному поголів'ї худоби 
громадське тваринництво кол
госпів і радгоспів стадо пере
важаючим, 

лецькі і лижні змагання. На Горь- 
ковському автомобільному заводі 
імені Молотова і на інших під
приємствах країни робітники ста
ли на трудову вахту на честь 34 
роковин Радянської Армії.

строку відвантажили машини бу
дівникам Південно-Українського і 
Північно-Кримського каналів. Усі 
робітники перевиконують норми. 
Три цехи, 40 дільниць і бригад 
підприємства стали стахановськи- 
ми колективами.

ранніх колоскових. У приморсь
ких районах Дагестану почато 
оранку. Хлібороби Ставрополля 
приступили до підживлення ози
мої пшениці мінеральними добри
вами. Для цієї роботи використо
вується авіація.

одержання 21 центнера пшениці 
з гектара, вже підживлено супер
фосфатом всі 100 гектарів озимої 
пшениці.

(РАТАУ).

на піднесенні
Здійснено велику програму 

по житловому, комунальному і 
культурно - побутовому будів
ництву. Міністерство житлово- 
цивільного будівництва РРФСР 
збільшило обсяг будівельно-мон
тажних робіт порівняно з 1950 
роком на 12 процентів. Головне 
управління в справах сільсько
го і колгоспного будівпицтва 
при Раді Міністрів РРФСР збіль
шило обсяг будівельних робіт 
майже в півтора раза.

У 1951 році тривало дальше 
розгортання радянської торгів
лі.

Минулий рік ознаменувався 
дальшими успіхами в усіх га
лузях соціалістичної культури.

Переможні підсумки, досяг
нуті в 1951 році під керів
ництвом партії Леніна—Сталіна, 
запалюють радянських людей 
на боротьбу за дальше підне
сення народного господарства і 
культури нашої великої Бать
ківщині.

(ТАРС).
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На честь сесії Верховної Ради СРСР
Слово підкріплюється ділом
Комсомольсько-молодіжна змі

на, яку очолює гірничий май
стер Михайло Окуненко,—кра
ща на Байдаківському вугле
розрізі. Вона день у день пе
ревиконує встановлений план.

Правильна розстановка лю
дей, дійове соціалістичне зма
гання створили умови для ста- 
хановської праці всім робітни
кам зміни.

Машиніст екскаватора Яків 
Єременко за останній час на
багато підвищив свою продук
тивність праці, поліпшив ви
користання машини. На 150 
—160 процентів виконує ден
ні завдання цей ентузіаст пра
ці. Досвідченому екскаваторни
ку подає допомогу його поміч
ник комсомолець Анатолій Міч- 
канов.

Успішному здійсненню зо
бов'язань колективу видобув
ної дільниці сприяє злагодже

Змагання будівельників
На будівельному майданчику 

чистота і порядок. Чути перес
тупи молотків, сокир, гуркіт 
підіймальпих механізмів.

Тут споруджується швидкіс
ними методами новий будинок. 
Працює комплексна стахановсь- 
ка бригада Петра Деписенка. 
ІІівтори-дві норми—такий що
денний показник її роботи.

Злагодженість, чіткість, орга
нізованість—ось що відрізняє цю 
бригаду від інших. Тут все по
будовано на суворому графіку 
виконання робіт. Мулярі, тес
лярі, пічники, малярі—кожпий 
знає своє завдання і прагне 
вчасно його виконати.

Багато будинків споруджує 
наше управління. Здати їх в 
строк, знизити собівартість ро
біт—ось за що нині борються 
будівельники.

РИТМІЧНА РОБОТА
Нових виробничих успіхів до

бивається колектив Олександ
рійської брикетної фабрики. Всі 
цехи перевиконують графік.

Робітники, інженерно-техніч
ні працівники і службовці, зва
живши свої можливості, вирі
шили завершити річний план 
до 35 роковин Великої Жовт

Донбас—великим будовам комунізму
Разом з усім радянським наро

дом активну участь у споруджен
ні величних будов комунізму бе
руть трудівники Донецького ба
сейну. Вони дають будівникам по
тужні екскаватори і підйомні ме
ханізми, арматурне залізо і мета
леві труби, стальні троси і ізоля
тори. десятки видів будівельних 
матеріалів.

Колектив ново-краматорського 
машинобудівного заводу імені 
Сталіна виготовив для Цнмлянсь- 
кої будови потужні землерийні І 
машини. У співдружності з мста- І 
лістами Ленінграда краматорські І 
машинобудівники виготовили чо
тири комплекти потужних гідро
турбін для Цнмлянської ГЕС, по
над двадцять унікальних механіз
мів для шлюзових воріт Волго- 
Донського каналу, велику кіль
кість електричних крокуючих екс
каваторів, з ковшами ємкістю З 
кубічних метри. В минулому році 
краматорцї створили новий кро
куючий екскаватор типу „ЕШ—4 
—40“, з ковшем ємкістю 4 кубо
метри. Кожна така машина за го
дину роботи на ритті каналу може 
вийняти і навантажити 20 вагонів 
грунту, замінивши близько тисячі 
землекопів. Перші „ЕШ—4—40“ 

на і чітка робота комсомоль
сько-молодіжних бригад елек
тровозів, очолюваних Степаном 
Нечипоренком, Михайлом Бігу
ном, Юрієм Стадником. Стаха- 
новці беруть від техніки все, що 
вона може дати. Машини три
мають в зразковій чистоті, своє
часно провадять ремонт.

Особливо високопродуктивно 
трудиться Михайло Бігун. Він 
щодня дає не менше півтори 
норми.

Комсомольсько-молодіжна змі
на Михайла Окуненка, ідучи 
назустріч сесії Верховної Ра
ди СРСР, взяла на себе нові 
підвищені соціалістичні зобо
в'язання — достроково викона
ти квартальний план з усіх 
показників. Слово молодих гір
ників підкріплюється ділом.

І. Глейзер, 
секретар комсомольської орга- 

нізації Байдаківського 
вуглерозрізу.

Серед них з новою силою 
розгортається соціалістичне зма
гання за гідну зустріч сесії 
Верховної Ради СРСР.

Весь колектив дільниці тов. 
Сурнина став па трудову вах
ту і добивається визначних 
успіхів.

Бригада теслярів т. Покропів- 
ного виконує завдання на 150 
процентів. Більш як 160 про
центів виробляють мулярі брига
ди тов. Судима.

Передові будівельники нас
лідують приклад московських 
новаторів Михайла ПІишиморова 
і Олександра Зав'ялова, які 
виступили ініціаторами бороть
би за зниження вартості бу-. 
дівельних робіт.

А. Стеренко.
Будівельне управління 
Семенівського тресту.

невої соціалістичної революції, 
зекономити 5 кіловат - годин 
електроенергії на виробітку од
нієї тонни брикету, підвищити 
продуктивність праці кожного 
робітника на 10 процентів.

А. Волков, 
робітник .Олександрійської 

брикетної фабрики.

вже відправлені в Куйбишев, 
Сталінград і на трасу Південно
українського і Північно-Кримсь
кого каналів.

При випуску статорів турбін 
Цимлянської ГЕС, які досягають 
у діаметрі 11,5 метра, краматорсь
кі машинобудівники, у співдруж
ності з працівниками Інституту 
електрозварювання ім. Патона Ака
демії наук УРСР, першими в сві
товій практиці освоїли електричне 
зварювання гігантських деталей з 
глибиною зварювального шва у 
180 міліметрів.

У числі кращих підприємств, 
що успішно справилися з почес
ними замовленнями будов кому
нізму минулого року,—Єнакіївсь
кий металургійний завод. Він від
правив за рік п'ятнадцять ешело
нів рейок, балок, швелерів і сор
тового металу, необхідних для 
залізобетонних робіт і прокладан
ня під'їзних шляхів. Колектив сор
топрокатного цеху цього заводу, 
застосовуючи швидкісні методи 
праці, набагато скоротив цикл про
катки, збільшив вихід металу пер
шого сорту, зекономив за рік май
же півтора мільйона карбованців 
державних коштів.

Нові методи будівництва гідро

170 тисяч кілометрів 
без капітального 

ремонту
Яків Іваненко працює шофе

ром в автотранспортній конто
рі Семенівського тресту. Одер
жавши нову автомашину «31С— 
150», він вирішив взяти її на 
соціалістичне збереження і про
їхати без капітального ремон
ту 150 тисяч кілометрів.

Старанно доглядаючи за ав
томашиною, водій з честю дот
римав свого слова. Він наїздив 
170 тисяч кілометрів, жодного 
разу не ставши на ремонт. На 
перевезенні різних вантажів 
тов. Іваненко зекономив 2.200 
літрів пального і 8 покришок 
для колес. Завдяки уникненню 
ремонтних робіт він заощадив 
19 тисяч 460 карбованців дер
жавних коштів.

Несучи стахаповську вахту 
на честь 3 сесії Верховної Ра
ди СРСР, знатний шофер до
бивається нових виробничих 
успіхів.

Я. Бобровський, 
головний бухгалтер.

Наслідки дбайливості
Про велику майстерність ста- 

; рого, досвідченого фрезеруваль
ника тов. Соловйова добре зна
ють на заводі Червоний ли
варник». Ідучи до нього нав
читись, я був упевнений, що 
набуду любиму спеціальність.

Мої сподіваппя виправдались. 
За короткий час я освоїв фре
зерувальну справу і став само
стійно працювати. Поступово 
підвищував свій виробіток, удос
коналював методи роботи.

Вивчив і зуборізну справу. 
Зараз оброблюю деталі на фре
зерувальному і зуборізному 
верстатах.

Раніш виконував денну нор
му на 120—130 процентів. До
бився цього завдяки дбайливо
му ставленню до обладнаний, 
інструменту.

Готуючись до дня відкриття 
сесії Верховної Ради СРСР, ви- 

і рішив іце вище піднести продук
тивність праці, випускати про- 

і дукцію тільки відмінної якості.
М. Кривенко, 

фрезерувальник заводу 
„Червоний ливарник".

технічних споруд, розроблені ра
дянськими інженерами, вимагають 
і нових видів металу. Металурги 
Сталіно, Єнакієво, Макіївки впер
ше почали випускати арматурну 
сталь, яка дає можливість скоро
тити витрату металу при будуван
ні залізобетонних споруд майже 
на 20 процентів.

Велику роль у скороченні стро
ків будівних робіт відіграли пере
сувні автоматизовані бетонні заво
ди, сконструйовані радянськими 
інженерами. Основне устаткуван
ня для них почав випускати Сло
в'янський завод будівельних ма
шин. Тут же були виготовлені 
перші, найбільші в світі, бетоно
мішалки. ємкістю 4.500 літрів.

У змаганні за дострокове вико
нання замовлень великих сталін
ських будов зародились і набули 
великого поширення нові форми 
стахановської праці — швидкісне 
складання машин, прокатка металу 
за регламентованим графіком і за
даним ритмом, організація руху 
поїздів за змінним техніко-еконо- 
мічним планом та інші прийоми 
високопродуктивної роботи.

І. Бараненко, 
секретар Сталінської обласної 

Ради професійних спілок.

До 100-річчя з дня смерті 
М. В. Гоголя

Трудящі нашої країни готу
ються відзначити ІОО-річчя з 
дня смерті М. В. Гоголя.

У Свердловську, в цехах і 
гуртожитках Верх - кетського 
заводу, проходять бесіди і лек
ції про життя і творчість ве
ликого російського письменни
ка. Драматичний колектив клу
бу заводу репетирує п'єсу «Од
руження», читці художнього 
слова—окремі уривки з інших 
творів Гоголя.

У Казані лекцією «Гоголь 
в російській музиці» почався 
цикл публічних лекцій про ве
ликого письменника, що про
водиться Татарським відділен
ням Всесоюзного товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань. Лекція супро

Підготовка до ювілею 
великого російського письменника

В клубах, червоних кутках 
і навчальних закладах Олек
сандрії все ширше розгортаєть
ся підготовка до відзначення 
100-річчя з дня смерті вели
кого російського письменника 
Миколи Васильовича Гоголя.

Велику роботу по підготовці 
до ювілею провадить актив 
бібліотеки електростанції в ро
бітничому селищі Перемога. Тут 
для читачів був організований 
гоголівський вечір, на якому 
учні школи прочитали уривки 
з творів письменника «Мертві 
душі», «Майська ніч», «Реві
зор», «Шинеля» та інших.

Бібліотечні працівники ор
ганізували книжкову виставку,

На знімку: будинок Ніжинського державного педагогічного ін
ституту ім. Гоголя. З травня 1821 р. по червень 1828 р. тут, в Гімна
зії вищих наук, учився М. В. ГОГОЛЬ.

Фото В. Приходька (Прескліше РАТАУ).

В районі створу
КАХОВКА. 8 лютого. Розши

рюється фронт підготовчих робіт 
до будівництва основних споруд 
Каховського гідровузла. Поча
лась очистка ділянки під кот
лован греблі і захисних пере
мичок.

В кількох метрах від майбут
ньої греблі посиленими темпа
ми споруджується дослідний ке
сон. Вже зроблена опалубка, 
завершується будівництво елек-

На заклик металургів Магнітик
Металурги «України, на зак

лик магнітогорців, включилися 
в змагання за дострокове вико
нання річного плану. На Дні- 
продзержинському заводі ім. 
Дзержинського бригада майстра 
Юрія Бажула за зміну випла

водилась виступами артистів 
консерваторії і оперного театру.

У бібліотеках і клубах краї
ни відкриваються виставки, 
присвячені життю і творчості 
класика російської літератури. 
Виставки відкрилися в Києві, 
в Державній публічній бібліо
теці Української РСР, в Акмо- 
лінській, Гур'євській, Кіров- 
ській І Львівській обласних 
бібліотеках, в клубі Уралвагон- 
заводу імені Дзержинського і 
в Палаці культури імені Сєро- 
ва в Нижньому Тагілі та ін.

Понад 40 активістів болохов- 
ського шахтарського клубу, 
Тульської області, беруть 
участь у підготовці читацької 
конференції про літературну 
спадщину Гоголя. (ТАРС).

а також склали списки ре
комендованої літератури. Біля 
книжкової виставки часто про
водяться бесіди з відвідуваній.

Значно зріс попит на тво
ри М. В. Гоголя в читальному 
залі і на абонементі. Робітни
ки тт. Челапко, Пасічник, 
Сураєв, учні школи №10 Вол- 
кова, Ііоляков, Лаврик та ба
гато інших прочитали значну 
частину творів письмепниіГ^

Актив бібліотеки зараз ста
ранно готується до літератур
ного вечора та до читацької 
конференції.

Г. Третяк, 
завідуюча бібліотекою.

Каховської ГЕС
троліній і повітропроводу, збу
довані компресорна і насосна 
станції.

Колектив управління «І'ідро- 
спецбуду провадить підготовчі 
роботи до забивання шпунта і 
свай та цементації основи зем
ляної греблі. В райопі створу 
зосереджено багато техніки — 
бурових верстатів, рощинона- 
сосів, голкофільтрів, ежекторів 
та іншого устаткування.

вила понад завдання 105 тонн 
чавуну, зекономивши 52 тонни 
коксу. Зміни майстрів тт. Ба
жула, Кобазева і Слинька вже 
зекономили палива і сировини 
на 350 тисяч карбованців.

(РАТАУ).
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На комсомольські теми

Виховання молоді—в центр уваги 
комсомольської організації

Після звітно-виборних зборів 
комсомольська організація бу
дівельного управління Семенів- 
ського тресту більше уваги 
стала приділяти ідейно-політич
ному вихованню комсомольців 
і неспілкової молоді.

За цей період багато робіт
ників по закінченню строку до
говору вибули з нашого уп
равління. На їх місце прибули 
переважно молоді робітники.

Зважаючи на це, новообра
ний склад комітету комсомоль
ської організації посилює ма
сово-виховну роботу серед тру
дящих і особливо серед моло
ді. Необхідність посилення ува
ги питанням ідеологічного ви
ховання робітників викликана 
ще й тим, що в минулому ро
ці мали місце факти порушен
ня трудової дисципліни і, на
самперед, було допущено ба
гато прогулів.

Питання забезпечення аван
гардної ролі комсомольців зай
має в роботі комітету тепер 
найважливіше місце. Уже за
раз більшість членів ВЛКСМ 
подають приклад стахановсь- 
кої праці і міцної трудової 
дисципліни.

Комсомольці теслярі Іван Да- 
видов, Дмитро Гаркуша, Олек
сандр Мельпичепко та інші, 
застосовуючи передові методи 
праці, дають по півтори—дві 
норми за зміну. Мотористи 
Дмитро Курилович та Валя 
Зборовська взяли на соціаліс
тичне збереження і забезпечи
ли безперебійну роботу меха
нізмів, біля яких вони працю
ють.

Більшість комсомольців нав
чається в гуртках по вивчен
ню «Короткого курсу історії 
ВКП(б)» та по вивченню сус
пільного і державного устрою 
СРСР, де пропагандистами 
працюють тт. Нікітін та Саф- 
ригін. Члени комітету комсо
молу Іван Коробка та Ольга 
Ветцель набуті політичні знан-

ЛЕКЦІЯ ПРО ДРУЖБУ НАРОДІВ
Людно було в цей день у клубі 

промислової артілі «Червона ви
шивальниця . Працівники арті
лі зібралися послухати лекцію

НОВІ КНИГИ

Видатний патріотичний твір
Недавно вийшло в світ нове, 

доповнене і перероблене ви
дання романа 0. Фадєєва «Мо
лода гвардія». Як відомо, в 
першому виданні романа, що 
вийшов у 1945 році, були іс
тотні недоліки. Головний з них 
полягав у тому, що в романі 
були слабо показані більшови- 
ки-підпільники як натхненни
ки і організатори підпільної 
боротьби радянського народу з 
фашистськими окупантами. В 
новому варіанті романа образи 
більшовиків змальовані повно, 
яскраво, життєво. 0. Фадєєв 
відтворив незабутню картину 
героїчної боротьби радянських 
людей за свободу і незалеж
ність своєї Батьківщини.

В основу романа покладені 
правдиві факти життя, історія 
підпільної організації міста 
Краснодона «Молода гвардія». 

I ня уміло застосовують у своїй 
повсякденній практичній роботі, 
проводять бесіди серед молоді. 
12 комсомольців навчаються у 
вечірній школі робітничої мо
лоді.

Найкраще політично підго
товлені члени ВЛКСМ, передо
вики виробництва тт. Дмитро 
Курилович, Іван Коробка, Ана
толій Кравченко, Юрій Павлов 
та інші готуються до вступу в 
більшовицьку партію.

Повсякденний контроль і до
помога з боку первинної пар
тійної організації сприяє даль
шому поліпшенню внутріспіл
кової роботи і роботи по вихо
ванню молоді в комуністично
му дусі.

Але зроблене нами—лише по
чаток. У виробничій і вихов
ній роботі мають місце серйоз
ні недоліки, на ліквідацію їх 
ми повинні мобілізувати увагу 
комсомольської організації.

Серед молодих виробничників 
ще й зараз є робітники, які 
не викопують норм виробітку, 
не бережливо ставляться до 
витрат і збереження будівель
них матеріалів. Ще не всі ком
сомольці підвищують свій ідей
но-політичний рівень. Комітет 
комсомолу досі не спромігся 
організувати гуртки художньої 
самодіяльності, тому з 150 мо
лодих робітників тільки 13 то
варишів беруть участь в гурт
ках при клубі селища Димит- 
рово.

У боротьбі за успішне здій
снення завдань, що стоять пе
ред колективом трудящих на
шого управління, важлива роль 
належить молодим виробнични
кам—комсомольцям і неспілко- 
вій молоді. Ось чому особливу 
увагу ми приділяємо підвищен
ню авангардної ролі та ідейно- 
політичного рівня юнаків і 
дівчат.

В. Саенко, 
секретар комітету ЛКСМУ.

на тему: «Сталінська дружба 
народів—джерело сили і мо
гутності Радянської Батьків
щини». П. Кофман.

Молодь зуміла проявити вели
ку стійкість і організованість, 
тому що нею керувала більшо
вицька партія в особі сміливих, 
розумних, відважних комуніс- 
тів-підпільпиків ІІроценка, Лю- 
тикова, Баракова.

Іван Федорович ІІроценко — 
досвідчений партійний праців
ник. Він відмінно знає умови 
Донбасу, глибоко розбирається 
в людях, вірить в сили наро
ду. Ретельно підбирає Процен- 
ко підпільників, організовує 
явочні квартири, створює Крас- 
нодонський підпільний райком 
партії. Такі люди, як Процен- 
ко, втілюють в собі прекрасні 
якості свого народу.

Тисячі ниток зв'язують під
пільників з робітниками і кол
госпниками. Креслярка Мата 
ІІІубіна стає зв'язківцем Про- 
ценка і беззавітно служить

О. С. Пушкін
(До 115-річчя з дня смерті) 

І довго буду тим я дорогий 
народу.

Що добрість у серцях піс
нями викликав.

Що в мій жорстокий час 
прославив я свободу

І за провинних обставав.
О. С. Пушкін.

Великий російський поет
Сьогодні різноманітна і багато

барвна творчість Пушкіна нале
жить усім народам Радянського 
Союзу. Ім'я Пушкіна височить се
ред імен найбільш геніальних пись
менників світу. Він справді народ
ний, справді національний поет 
великої Росії. Йому судилося ста
ти народним поетом саме в тако
му розумінні, яке він сам визна
чив, заявивши, що народність у 
поезії—це є „образ думок і по
чуттів", властивих народові. Пуш
кін був виразником дум і найкра
щих почуттів свого народу. „Шев
ченко, Пушкін, Міцкевич — люди, 
які втілюють дух народу з най
більшою красою, силою і повно
тою",—писав буревісник револю
ції Олексій Максимович Горький...

Український народ пишається 
тим, що поезія Пушкіна звучить 
сьогодні в кожній колгоспній хаті, 
в будинку кожного робітника. Ве
ликою і вічною подякою платить 
Україна російському поетові за 
ту любов, яку він завжди виявляв 
до українського народу.

О. Корнійчук.

загальнонародній справі. Кол
госпниця Марфа Корніснко пе
реховує Івана Федоровича і йо
го бойову подругу — дружину 
Катерину Павлівну. Простий 
хлопчик з хутора виявляється 
найспритнішим провідником, 
який зумів провести багато лю
дей через лінію фронту...

Фашисти почувають себе в 
Донбасі, як на пороховій діж
ці. Вони неспроможні пустити 
в хід шахти і заводи, тому що 
невидимі руки, за вказівками 
більшовиків-підпільників, під
ривають важливі об'єкти, ви
водять з ладу устаткування, 
перехоплюють в степу табуни 
худоби, що виганяли до Ні
меччини, нападають на гітле
рівців, вішають зрадників-по- 
ліцаїв, звільняють полонених, 
підпалюють біржу праці, роз
повсюджують листівки, підні

Збільшувати багатства колгоспу
Па звітних зборах в колгоспі 

імені 18 партконференції
З великою увагою хлібороби 

вислухали звіт голови колгоспу 
імені 18 партконференції тов. 
Попова про роботу правління 
за 1951 сільськогосподарський 
рік. Доповідач детально розпо
вів колгоспникам про роботу 
членів правління, бригадирів, 
працівників контори. Він з 
особливою теплотою говорив про 
кращих колгоспників Василину 
Іванченко, Сидора Шияна, Сф- 
росинію Бугрій, Олену Дишло
ву та багатьох інших, які своєю 
самовідданою працею зміцпю- 
ють колективне господарство.

Голова правління, зупиняю
чись па результатах господа
рювання, говорить, що торік 
за несприятливих кліматичних 
умов зібрано високі врожаї 
сільськогосподарських культур. 
Так, бригада Василя ІОничен- 
ка па площі 60 гектарів вирос
тила по ЗО центнерів озимої 
пшениці з гектара. Такий уро
жай цієї культури на 50 гек
тарах одержала і бригада Івана 
Матяша. Колгосп своєчасно впо
рався з косовицею та молоть
бою, і першим в районі вико
пав державний план хлібопос
тавок. В установлені строки 
виконано й поставки інших про
дуктів сільського господарства. 
За мипулий рік збудовано два 
скотарники, вівчарник, два 
житлових будинки, механізова
но водопостачання на фермах 
тощо.

Все ж в роботі колгоспу бу
ли серйозні недоліки. Допуска
лись окремі порушення агро
техніки, через що недовикона
но плану врожайності. Недо
статньо уваги приділялось гро
мадському тварипництву.

Колгоспники взяли активну 
участь в обговоренні звітної 
доповіді. Виступаючі звертали 
особливу увагу на ті недоліки 
в роботі правління, що приз
вели до зниження прибутків 
колгоспу і оплати трудодня.

Колгоспник т. Шавотін ви
разно сказав:

—У нас, можна сказати, го
род і сад на печі, а колгосп
ний ринок за комином. Це 
створює умови для повної реа
лізації всіх продуктів сільсько
го господарства. Проте ці мож
ливості не використовувались.

мають червоні прапори в дні 
радянського свята...

Скільки витримки, винахід
ливості зовнішньо непомітного 
героїзму проявляють спрямову
ючі цю діяльність керівники 
Краснодопського підпільного 
райкому Лютиков і Баракові 
Ці вірні сини партії Леніна— 
Сталіна, вихователі і організа
тори мас.

Лютиков таємно зустрічаєть
ся з Олегом Кошовим, дає зав
дання молодогвардійцям, нав
чає їх пильності. Він визна
чає основний напрямок діяль
ності молодих підпільників, 
вказуючи: «...треба дати зро
зуміти кожній своїй людині, 
що за всіма нашими ділами 
партія стоїть...»

Підпільна комсомольська ор
ганізація «Молода гвардія» 
об'єднувала понад сто юнаків 
і дівчат Краснодону. Вона бу
ла добре законспірована, мала 
свій штаб, бойові групи, зв'яз
ківців. Ніби живі, встають пе
ред пами зі сторінок кпигипо- 

Нерідко в гонитві за копійка
ми ми втрачали карбованці. 
Через затримку в реалізації ово
чів і фруктів допускалися 
великі втрати їх. Коли б 
на ці продукти своєчасно були 
знижені ціни, колгоспна каса 
поповнилася б на тисячі кар
бованців. Кожного року ми вит
рачаємо багато грошей па ку
півлю насіння овочевих куль
тур, тим часом, у нас є всі 
можливості мати своє насіння.

—Механізатори з бригади 
Миколи Попова і колгоспники, 
які її обслуговували, недо
статньо боролись за якісне про
ведення сільськогосподарських 
робіт,—говорить т. Білан,—Не
рідко трактористи порушували 
агротехніку. Так, культивацію 
провадили не в два сліди, а в 
півтора. Вони, звичайно, заро
били більше трудоднів, але 
урожай на цих площах зібрано 
низький. Отже і оплата тру
додня знизилась.

Про низьку агротехніку го
ворив у своєму виступі й кол
госпник Сидір 1ІІИЯН.

бухгалтер колгоспу т. Голо
вань зупинився на питанні 
підвищення продуктивності тва
ринництва.

—Кожен колгоспник відго
довує свиней, —говорить т. Го
ловань,—витрачаючи 18—20 пу
дів цінних кормів, а в колгос
пі свині поїдають по ЗО пудів 
кормів і не досить вгодовані. 
Це тому, що ми ще погано ор
ганізовуємо перероблювання 
кормів і згодовуємо їх непідго- 
товленими.

Це одна з причин знижен
ня громадських доходів.

Визнавши роботу правління 
колгоспу задовільною, хліборо
би у прийнятому рішенні зо
бов'язали його наполегливо 
боротися за високий урожай і 
високу продуктивність тварин
ництва в 1952 році і за раху
нок збільшення валового збору 
хліба, молока, м'яса та інших 
продуктів сільського господар
ства і сировини добитися даль
шого зростання доходів ко
лективного господарства.

В. Смоляр.

| юнацькому безпосередній і в 
той же час розумний органі
затор молоді Олег Кошовий, 
сильна духом дівчина з чор
ними хвилястими косима і з 
прекрасними чорними очима 
Уля Громова, весела, кмітлива, 
жвава Люба ІІІевцова, задум
ливий, люблячий поезію Ваня 
Земнухов, спритний, відважно- 
сміливий і невловимий для во
рога Серьожа Тюленін і ще 
багато інших яскраво зобра
жених героїв-молодогвардійців.

Книга Фадєєва «Молода гвар
дія»—це поема про чистоту і 
правду нашого радянського 
життя, поема про молодь, лю
бовно виховану партією Леніна 
—Сталіна. Роман 0. Фадєєва 
запалює читачів почуттям не
нависті до носіїв імперіаліс
тичного розбою, оспівує без
прикладний героїзм радянсько
го народу, вчить правдивому, 
чесному життю, беззавітному 
служінню соціалістичній Бать
ківщині.

В. Панков.
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ПО НАШОМУ МІСТУ І РАЙОНУ ПОДІЇ В КОРЕЇ

Цінний посібник

☆

Районний партійний кабінет 
одержав примірник спеціаль
ного видання біографії Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна. Книга 
оздоблена хорошою оправою. 
На кожному листі до тексту 
вміщені кольорові ілюстрації.

Лекції для
Члени міського товариства для 

поширення політичних і науко
вих знань все більше висту
пають перед трудящими з чи
танням лекцій.

Цими днями в час обідньої 
перерви робітники рудоремонт- 
ного заводу заповнили прос
торе приміщення ливарного 
цеху. Для них т. Кондратенко 
прочитала лекцію на тему: 
„Сталінська дружба народів— 
сила і могутність Радянської 
Батьківщини".

Передова
Багато житлових будинків 

спорудила бригада мулярів 
Омеляна Матяша, яка працює 
в управлінні тресту „Олександ- 
ріявуглерозріз”.

В минулому році вона вико
нала півтори річних норми. 
Такого виробітку мулярі доби
лися завдяки зразковій органі
зації праці.

Розширюється
З кожним днем в місті роз

ширюється радіомережа. Радіо 
проникає в найвіддаленіші ку
точки Олександрії.

Задовольняючи запити тру-

Китайський журнал про радянсько-китайське співробітництво
ПЕКІН, 7. (ТАРС). Відзначаючи 

другі роковини радянсько-китайсь
кого Договору про дружбу, союз 
і взаємну допомогу, журнал 
„Чжупсуюхао" („Китайсько - ра
дянська дружба") вмістив статтю 
Хун Шеня „Успіхи культурного 
співробітництва між Китаєм і 
СРСР за останні два роки".

„Знаменні роковини китайсько- 
радянського Договору про друж
бу, союз і взаємну допомогу, — 
пише автор статті,—ми відзначає
мо з почуттям радості і щастя. 
Два роки тому ця історична по
дія вразила весь світ, обрадував
ши тих, хто любить свободу, де
мократію і мир, вкинувши в дрож 
ворогів народу, агресорів, екс
плуататорів і імперіалістичних 
паліїв війни".

Говорячи про дружбу між на
родами Китаю і Радянського 
Союзу, автор відзначає, що „ра
дянський народ завжди ставився 
до китайського народу, як до сво
го друга і брата, близько до сер
ця брав справу визволення Ки
таю. Ця глибока, велика дружба 
ще більше зміцнилась після ук
ладення китайсько - радянського 
Договору про дружбу, союз і вза
ємну допомогу".

Автор статті підкреслює також 
величезне політичне значення 

які характеризують життя і 
революційну діяльність вели
кого вождя.

Ця книга є цінним посібни
ком на допомогу вивчаючим 
біографію її. В. Сталіна.

трудящих
Для вчителів і учнів серед

ньої школи № 1 наукову лек
цію „Походження кліток із 
живої речовини" прочитав 
тов. Малоок.

З лекцією „Наука і релігія 
про походження людини0 вис
тупив перед студентами культ
освітнього технікуму тов. Пів
ник.

Лектор тов. Лозовий прочи
тав лекцію для батьків „Про 
трудове виховання учнів0, 

бригада
Бригада складається з 18 

молодих робітників. Кожний з 
них трудиться по-стахановсь- 
кому.

На будівництві дитячих ясел 
мулярі застосовують швидкісні 
прийоми кладки стін, виконую
чи завдання на 150—160 про
центів.

радіомережа
дящих, працівники радіотран
сляційного вузла встановлюють 
все нові і нові точки. Кіль
кість їх вже перевищує чоти
ри тисячі.

культурного співробітництва.
Нагадавши про обмін числен

ними делегаціями діячів культури 
і про створення восени 1950 ро
ку Китайського народного універ
ситету, завданням якого є вивчен
ня передового радянського досві
ду, автор пише: „Китайський на
род з величезним інтересом зна
йомиться з життям радянського на
роду, з захопленням читає твори 
радянських письменників. Марк
систсько - ленінська література, 
книги про Радянський Союз, ра
дянська художня література ви
даються величезними тиражами в 
різних районах Китаю. За остан
ні два роки на китайську мову 
перекладено 727 творів самої ли
ше художньої літератури.

За минулі два роки в Китаї бу
ло організовано немало виставок 
з метою ознайомлення китайсько
го народу з економічним і куль
турним будівництвом у Радянсь
кому Союзі і, зокрема, влаштову
вались фотовиставки, присвячені 
життю і діяльності В. І. Леніна і 
Й. В. Сталіна, великим будовам 
комунізму в СРСР і т. д.

У великих містах Китаю стави
лись радянські п'єси. Найбільш 
популярними з них були „Російсь
ке питання", „Московський харак
тер", „Таня", „Голос Америки”, 
„Холодна війна" і деякі інші. Ці

В Олександрійському 

дитячому садку № 2.

На знімку: діти роз

глядають книги з ціка

вими малюнками.

Фото Г. 'Ганського.

☆

Шаховий турнір
В клубі гірників розпочався 

шаховий турнір на першість 
добровільного спортивного то
вариства „Шахтар". В змаган
ні беруть участь 22 кращих 
шахісти міста і робітничих се
лищ.

В першій групі турніру ліде- 
рує тов. Ононрієнко (рудоре- 
монтний завод), який набрав (і 
очків з 6 зіграних партій.

В другій групі першість три
має тов. Горовецькнй (Байда- 
ківський вуглерозріз). Він зіг
рав 5 партій і набрав 3,5 очка.

Бригадний клуб
Нещодавно почав працювати 

відбудований клуб третьої ріль
ничої бригади артілі імені Карла 
Маркса (с. Петро - Загір'я). 
Він розрахований на 100 місць, 
обставлений новою меблею. 
Для відбудованого клубу прид
бано шахи, доміно, шашки та 
інші настільні ігри.

Незабаром при бригаднім 
клубі відкриється філія цент
ральної колгоспної бібліотеки.

Готується нова вистава
Колектив Олександрійського 

драматичного театру імені Сак- 
саганського до 100-річчя з дня 
смерті великого російського 
письменника підготував п'єсу 
М. В. Гоголя „Одруження".

В ближчі дні вистава буде 
показана трудящим міста.

п'єси чимало допомогли китай
ському народові в русі опору 
американській агресії і за подан
ня допомоги Кореї".

Торкаючись співробітництва в 
галузі кіномистецтва, автор пише 
як про велику подію—про участь 
радянських режисерів і кіноопе
раторів у створенні трьох кольо
рових документальних фільмів: 
„Перемога китайського народу", 
„Визволений Китай" і „В новому 
Китаї".

Товариство китайсько-радянсь
кої дружби разом з пекінським 
філіалом ВОКС'у, Всекитайською 
федерацією музикантів і компо
зиторів провели 96 вечорів радян
ської музики, на яких були при
сутні близько 40 тис. чоловік.

Автор підкреслює високу оцін
ку, дану радянським народом ки
тайському мистецтву і, зокрема, 
китайському цирковому мистец
тву.

„Культурне співробітництво між 
двома нашими країнами, — гово
риться наприкінці статті,—за ос
танні два роки було плодотвор
ним і успішним. Соціалістична 
культура СРСР—найпередовіша в 
світі. Ми повинні вбирати куль
туру Радянського Союзу, яка вка
зує нам шлях у будівництві но
вого Китаю".

Головне командування Народ
ної армії Корейської Народно- 
Демократичної Республіки пові
домило, що 7 і 8 лютого з'єднан
ня Народної армії в тісній взає
модії з частинами китайських на
родних добровольців на всіх фрон
тах продовжували вести оборонні 
бої з американо-англійськими ін-

Четверті роковини
8 лютого минули четверті ро

ковини корейської Народної ар
мії. По всій республіці пройшла 
підготовка до цієї знаменної да
ти. На підприємствах розгорну
лось трудове змагання. З провін
цій і міст на різні ділянки фрон
ту виїхали делегації трудящих, 
щоб передати солдатам і офіце
рам корейської Народної армії

Освоєння нових земель у Китаї
В Китайській Народній Респуб

ліці в широкому масштабі прова
диться будівництво гідроспоруд, 
що дозволило значно розширити 
площу орної землі, придатної для 
сівби.

Торік у приморському Гуанбей- 
ському районі провінції Шаньдун 
на річці Хуанхе були збудовані

ПЕРЕГОВОРИ ПРО ПЕРЕМИР'Я В КОРЕЇ
У повідомленні кореспондента 

агентства Сіньхуа від 6 лютого го
вориться:

На пленарному засіданні двох 
делегацій, які ведуть переговори 
про перемир'я в Кореї, сьогодні 
почалось обговорення пункту 5-го 
порядку денного, а саме „пропо
зицій урядам різних заінтересова
них країн обох сторін”. Головний 
делегат корейської і китайської 
сторони генерал Нам 1р запропо
нував при розв'язанні пункту 5-го 
порядку денного керуватися за
гальним принципом, згідно з яким 
для забезпечення мирного врегу
лювання корейського питання 
обидві сторони, що беруть участь 
у переговорах, а саме—уряд Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки і представники китай

Страйк французьких робітників
У Франції в зв'язку із зростан

ням дорожнечі, викликаної гонкою 
озброєнь, тисячі французьких ро
бітників ведуть страйкову бороть
бу за підвищення зарплати.

У страйку шахтарів департа- 

КОЧУЮЧІ РОБІТНИКИ
Цими днями в США на засідан

ні сенатської комісії в питаннях 
праці і громадського добробуту 
виступив архієпіскоп Роберт Люсі

І (з Сан-Антоніо).
Говорячи про проблему кочую- 

I чих робітників, він підкреслив, що 
і сім'ї сільськогосподарських робіт- 
І ників на півдні штату Техас фак

тично голодують. Стан їх здоров'я 
не можна описати. Це результат 
поганого харчування. Справа до-

Смерть англійського короля Георга VI
Агентство Рейтер передає, що 6 і Гсорг VI. На престол вступила 

лютого помер англійський король : королева Єлизавета II. (РАТАУ).

Повідомлення
Сьогодні—10 лютого о 4 годині дня в залі середньої школи №2 

відбудуться звітно-виборні збори членів міського відділення товарист
ва для поширення політичних і наукових знань.

Явка всіх членів товариства обов'язкова.
Правління товариства.

Байдаківському вуглерозрізу 
потрібні на постійну роботу: 

слюсарі, робітники колії, розвантажники.
Звертатись у відділ кадрів вуглерозрізу.

ВІДДІЛ КАДРІВ.

тервептами і лісииманівськимн 
військами, завдаючи їм втрат у 
живій силі і техніці.

7 лютого біля західного узбе
режжя Кореї потоплено 1 транс
порт противника.

8 лютого збито три ворожих 
літаки.

корейської Народної армії
вітальні прапори, подарунки і 
листи від трудящих.

У зв'язку з четвертими роко
винами корейської Народної ар
мії засновник і верховний коман
дуючий корейської Народної ар
мії Кім 1р Сен нагороджений ор
деном Свободи і незалежності 1 
ступеня.

(ТАРС).

і гідротехнічні споруди. Вони пере
городили шлях морській воді і 
дозволили зросити великий масив

■ раніше занедбаної землі. За рі- 
’ шенпям народного уряду провін

ції, на території в 600 тисяч му 
(1 му дорівнює ‘/1й га) організує
ться велике механізоване держав- 

і не господарство.

ських народних добровольців, з 
одного боку, і „заінтересовані 
уряди Об'єднаних націй, з другого 
боку, призначили по 5 представ
ників для скликання політичної 
конференції протягом трьох міся
ців після підписання угоди про 
перемир'я в Кореї'і набрання нею 
чинності з метою обговорення: 
1. Питання про вивід з Кореї всіх 
іноземних військ. 2. Питання про 
мирне врегулювання корейської 

І проблеми. 3. Інших питань, що 
1 стосуються миру в Кореї".

Американська сторона заявила, 
І що вона старанно вивчить наші 

пропозиції. Дата відновлення пле
нарного засідання буде встанов
лена офіцерами зв'язку обох сто- 

' Р»і-
І (ТАРС).

менту Гар, за даними газети 
„Юманіте", беруть участь 8 ти
сяч 500 чоловік. У департаменті 
Кальвадос застрайкували 4 тися
чі металургів.

В США ГОЛОДУЮТЬ 
ходить до справжнього голоду. За 
словами Люсі, проведене недавно 
обслідування стану дітей кочую
чих сільськогосподарських робіт
ників у цьому районі показало, 
що в одній з обслідуваних груп 
96 процентів дітей не мали моло
ка протягом шести місяців. Вісім 
з десяти дорослих в цій же групі 
не їли м'яса протягом тих же 
шести місяців.

(ТАРС).

Редактор П. СКИРДА.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Виконати весь ком

плекс зимових агротехнічних заходів.
На честь сесії Верховної Ради СРСР 

(І стор.).
На великих будовах комунізму 

(І стор.).
НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРУ.

М. Россійський. — Велика сила соціа
лістичного змагання (2 стор.).

В НОМЕРІ:
Вишукувати нові резерви, переви

конувати виробничий план (2 сгор.).
С. Міркотан.—Під знаком розгорну

тої критики недоліків (3 стор.).
До 100-річчя з дня смерті М. В. 

Гоголя (3 стор.).
Події в Кореї (4 стор.).
Похорони маршала Чойбалсана 

(4 стор.).

Виконати весь комплекс На честь сесії Верховної Ради СРСР

зимових агротехнічних заходів Вугілля понад план

Нині в колгоспах району 
проходять звітно-виборні збори. 
Вони показують велику полі
тичну активність і зрослу сві
домість мас колгоспників, їх 
патріотичні прагненпя зробити 
все, щоб якнайшвидше викопати 
головне завдання соціалістич
ного всмлеробства — підвищити 
врожайність усіх сільськогос
подарських культур, збільшити 
поголів'я громадської худоби і 
підвищити її продуктивність.

У вирішенні цього завдання 
великого значення набуває пи
тання зимового комплексу агро
технічних заходів, бо доля ви

сокого врожаю, як відомо, в 
' значній мірі вирішується взим

ку, в період боротьби за на
громадження вологи в грунті, 
підготовки посівного матеріалу 
та інвентаря до проведення вес- 
п^цо-польових робіт, заготівлі 

<досіатньої кількості місцевих 
і мінеральних добрив, які по
повнюють запаси поживних ре
човин у грунті і т. д.

Саме тому звітно-виборні збо
ри надають цим питанням вик
лючної уваги.

Відомо, що для виконання 
доведевого плану посіву ярих 
культур слід мати вдосталь ви
сокоякісного посівного матеріа
лу. Передові колгоспи району 
вже впорались £ цим завдан
ням. Так, в колгоспі «Заповіт 
Леніна», імені Карла Маркса, 
імені Сталіна, Бандурівської 
сільради, вже повністю очище
не і перевірепе насіння ярих 
культур і зараз воно старанно 
зберігається. Але в деяких кол
госпах цьому питанню не на
дають належного значення. 
Так, в артілі «Перше травня» 
досі не закінчено очищення і 
перевірка на якість посівпого 
насіння, а багаторічних трав 
невистачає. Повільно готується 
насіння ярих культур до сівби 
і в колгоспах імені Молотова, 
імені Енгельса та іп.

У своєчасній підготовці ве
лику роль відіграє ремонт трак
торів, сівалок та іпшого сіль
ськогосподарського інвентаря. 
Тим часом ремонт машин зво
лікається. Навіть в передовому 
колгоспі імені Карла Маркса, 
де закінчено ремонт інвентаря, 
затримується підготовка до вес
ни причіпних знарядь і сівал
ки, що належать Олександрій
ській МТС. Повільно проходить 
також ремонт тракторів у Ко- 
ристівській та Олександрійській 
МТС.

Для нормального розвитку
----------------------ф>

Сільські комуністи пишуть реферати
У партійному кабінеті Коно

топського райкому партії (Сум
ська область) відбулось обгово
рення реферату на тему; «Марк
сизм і національне питання», 

рослин треба впести в грунт 
якнайбільше органічних і мі
неральних добрив, нагромадити 
щонайбільше вологи. Там, де 
приділяють цьому достатньо 
уваги, план вивезення і заго
тівлі добрив виконується. Так, 
в колгоспі імені Петровського 
вже вивезено в поле 7 тисяч 
тонн місцевих добрив. Успішно 
заготовляють добрива хліборо
би артілей імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, імені 
Жданова, імені 18 з'їзду ВКП(б) 
і т. д.

Проте в деяких колгоспах 
повільно вивозять добрива. Ли
ше на 30—35 процентів ви
конали план заготівлі місце
вих добрив артілі імені Щор- 
са, імені Хрущова, «Оборона 
країни» та інші.

Незабаром хлібороби району 
вступлять в новий вирішальний 
етап боротьби за високий уро
жай 1952 року—весняну по
сівну кампанію. Завдання по
лягає в тому, щоб підготувати 
весні більшовицьку зустріч — 
виконати весь комплекс зимо
вих агротехнічних заходів, що 
створюють міцний фундамент 
для завоювання високих, ста
лих урожаїв.

Слід твердо пам'ятати, що 
агротехнічні заходи дають пов
ний ефект лише тоді, коли їх 
застосовують в комплексі, до
повнюючи один агротехнічний 
захід іншим.

Останніми днями поля вкри
лися шаром снігу. Склалися 
умови для поповнення запасів 
вологи. Тому слід, не гаючись, 
мобілізувати колгоспників на 
проведення снігозатримання та 
підготовку до затримання талих 
вод.

Обов'язок партійних органі
зацій—широко розгорнути со
ціалістичне змагання хліборо
бів за виконання всіх зимових 
агротехнічних заходів, за кра
щу, всебічну підготовку до 
весни.

Відповідальні завдання пок
ладаються на спеціалістів сіль
ського господарства. Вони по
винні організувати свою робо
ту так, щоб допомогти хліборо
бам застосувати всі досягнення 
радянської агробіологічної на
уки.

Виконання всього комплексу 
зимових агротехнічних заходів, 
своєчасне і високоякісне про
ведення весняної сівби — за
порука нових успіхів соціаліс
тичного землеробства.

написаного завідуючою конт
рольно-насінною лабораторією 
т. Майковою.

(РАТАУ).

Стахаповець рудорсмонтного 
заводу Іван Захарчснко, застосу
вавши швидкісні методи оброб
ки металу, щодня виробляє по 
три норми.

На честь сесії Верховної Ради 
СРСР новатор готує нові вироб
ничі подарунки.

На знімку: І. Захарченко.
Фото Г. Танського.

В минулому році колектив 
автотранспортної контори тресту 
«Олександріявуглерозріз» зеко
номив близько 19 тисяч літрів 
бензину. Це—результат бороть
би шоферів і інженерно-техніч
них працівників за краще ви
користання машин. Ми обладна
ли електрокарбюраторний пост. 
Заправка машин провадиться 
тільки з бензозаправочних ко
лонок. Робота водіїв система
тично контролюється на лініях.

Вступивши в новий рік, наш

На великих будовах комунізму
Поїзди йдуть у Каховку

Колектив будівників Півден
ної залізниці успішно закінчив 
прокладання залізничної лінії 
від станції Федорівна до станції 
Каховка. Будівники зобов'яза
лись також успішно прокласти 
залізничну колію, яка сполу
чає станцію Каховка з буді
вельним майдапчиком гідро
вузла.

%

Відкрито рух поїздів по но
вій залізничній лінії Федорів- 
ка-Каховка. За короткий строк 
будівельники виконали великий 
обсяг робіт, проклавши 150 
кілометрів залізничного полот
на і спорудивши 4 станції.

10 лютого на будівництво 
Каховського гідровузла прибув 
перший поїзд. У вагонах і па 
платформах—-екскаватори, гру- 
зовики, потужні підйомні кра
ни, бетономішалки та інше ус
таткування і будівельні мате
ріали.

(РАТАУ).

Колектив гірників шахти №3 
все ширше розгортає соціаліс
тичне змагання за дострокове 
виконання квартального плану.

Використовуючи внутрішні 
резерви, гірники добиваються 
значних успіхів. Злагоджено 
працює друга дільниця началь
ника тов. Чернеги. За 10 днів 
лютого вона видала на-гора 
396 тонн вугілля понад зав
дання. Бригада наваловідбій
ників Зульчіфа Дишекова пра
цює на рівні 130—140 про
центів.

З честю виконують зобов'я
зання, взяті у змаганні, і шах

Півтори норми
Достойно зустріти відкриття 

сесії Верховної Ради СРСР — 
таке завдання поставив перед 
собою колектив цегельпого за
воду № 1.

Зразки високої продуктив
ності праці показують вантаж
ник Дмитро Булов, садчиця Ма
рія ІІривалова, слюсар Степан 

Стотисячними-транспортнини
колектив ще з більшою енер
гією бореться за дальші вироб
ничі успіхи. Серед водіїв ши
риться соціалістичне змагання 
за доведення перебігу автомо
білів без капітального ремопту 
до 100 тисяч кілометрів. Два 
шофери-стахановці Андрій Дуд
ник та Іван Онищенко вже 
пройшли па своїх автомашинах 
понад 100 тисяч кілометрів. 
Цим новатори зекономили 10 
тисяч карбованців.

Зараз 8 водіїв близькі до ви

На Цимлянському гідровузлі
Закінчилось затоплення вер

хньої частини котлована во
дозливної греблі та гідроелек
тростанції. Рівень води тут 
майже зрівнявся із зрослим 
рівнем Дону. Тепер Цимлян
ське море упирається в могут
ню бетонну греблю. Донська

У вибої—надпотужні земснаряди
На будівництві Куйбишевсь- 

кого гідровузла успішно пра
цює земснаряд «Сталінградсь- 
кий—1001». Цей агрегат нами
ває протягом години 1000 ку
бометрів грунту. За добу він 
може завантажити землею понад 
ЗО залізничних ешелонів.

Цими днями ввійшов у вибій

Закінчено виготовлення нового турбоагрегату
На Харківському турбогене

раторному заводі ім. Кірова за
кінчено виготовлення нового 
турбоагрегату. Випробування його 
проведені за 32 години замість 

тарі третьої дільниці, якою 
керує тов. Лаврик. В цьому 
місяці на їх рахунку вже є 387 
тонн надпланового вугілля.

Серед гірників цієї дільниці 
першість тримає бригада на
валовідбійників Григорія Кузь- 
менка.

Завдяки правильному вико
ристанню робочого часу, удос
коналенню методів праці, шах
тарі цієї бригади виконують 
змінне завдання на 120—130 
процентів.

А. Льотов,
помічник головного інженера 

по організації праці.

Кирпита. Вони день у день ви
конують по півтори норми.

У ці дні всі цехи перевико
нують встановлені завдання, 
випускають продукцію марки 
«100».

В. Сахацький, 
директор цегельного заводу № 1.

конання своїх зобов'язань. В 
найближчий час вони стануть 
стотисячниками.

Колектив автотранспортної 
контори готується гідно зустрі
ти відкриття сесії Верховної
Ради СРСР. ІПофери стали на 
стахановську вахту і щодня до
биваються нових виробничих 
успіхів.

М. Дехтярьов, 
старший економіст 

автотранспортної контори.

вода піднялася більш як на 17 
метрів і підійшла до агрегатів 
ГЕС.

Будівництво гідровузла ввій
шло в завершальний період. 
На водозливній греблі бетон 
укладається вгорі, над водою.

41
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другий земснаряд такого ж типу 
— «Сталінградський — 1002». 
Зміна т. Хохріна за 2 години 
намила близько трьох тисяч 
кубометрів грунту. Для вико
нання такого обсягу роботи у 
тяжких зимових умовах було б 
потрібно 5 тисяч робітників.

(РАТАУ).

125. Таких показників колектив 
заводу добився завдяки організа
ції комплексних бригад творчої 
співдружності.
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Велика сила
На XVI з'їзді ВКП(б) товариш 

Сталін говорив: «Тепер уже не 
може бути сумніву, що одним 
з найважливіших фактів, якщо 
не найважливішим фактом, на
шого будівництва є в даний мо
мент соціалістичне змагання...» 
(Твори, т. 12, стор. 314).

Ця вказівка товариша Сталіна 
сьогодні звучить з новою силою 
тому, що ми живемо в такий 
час, коли змаганням, як основ
ним методом комуністичного бу
дівництва, оволоділи мільйонні 
маси трудящих.

Велика Жовтнева соціалістич
на революція залучила народи 
нашої Батьківщини до натхнен
ної творчості, до невтомного 
творіння, до сміливого нова
торства. В надрах радянського 
ладу, в самій гущі народних 
мас виникла ленінсько-сталін
ська ідея соціалістичного зма
гання. Сила соціалістичного 
змагання полягає в тому, що 
його організує і направляє муд
ра партія Леніна—Сталіна.

Радянський народ, який бу
дує під керівництвом партії 
Леніна — Сталіна комуністичне 
суспільство, розуміє, що успіх 
на будь-якій ділянці трудового 
фронту є крок вперед по шляху 
створення матеріально-виробни
чої бази комунізму, по шляху 
дальшого росту добробуту на
роду. Ось чому радянські люди 
кровно зацікавлені в дальшому 
рості могутності своєї країни, 
в розквітові науки, культури, 
беруть активну участь у соціа
лістичному змаганні, у стаха- 
новському русі.

Яскравим свідченням росту 
творчої ініціативи мас є дост
рокове виконання післявоєнної 
сталінської п'ятирічки.

В ході виконання післявоєн
ного п'ятирічного плану були 
розкриті нові резерви, виявлені 
нові можливості росту продук
тивності праці, досягнуте неба
чене піднесення соціалістично
го змагання і стахановського 
руху. Змагання за дострокове 
виконання п'ятирічки висунуло 
тисячі славних новаторів вироб
ництва, імена багатьох із них 
стали відомі всій нашій країні 
і далеко за її межами.

В 1946 році виник і був ши
роко підхоплений цінний по
чин передових робітників фаб
рики «Парижская Коммуна», 
які, пам'ятаючи вказівку това
риша Сталіна про те, що со
ціалістичне змаганпя—це това
риська допомога відсталим з 
боку передових, з тим, щоб до
могтися загального піднесення, 
вирішили допомогти відстаючим 
досягти рівня передових. Це 
дозволило, по-перше, виявити 
додатковий резерв для приско
рення виконання державних 
планів, по-друге, сприяло тех
нічному і культурному ростові 
молодих і нових робітників.

Використовуючи такі відомі 
починання новаторів виробниц
тва, як багатоверстатно обслу
жування і сумісництво профе
сій, використовуючи комсомоль
сько-молодіжні бригади, гуртки 
техмінімуму, стахановські шко
ли, раціоналізацію і винахід
ництво, широко впроваджуючи 
потоковий метод виробництва, 
на наших заводах і фабриках 
були створені умови для високо
продуктивної праці кожного ро
бітника, для колективної ста-
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М. РОСІЙСЬКИЙ.
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ханойської праці цілих вироб
ничих одиниць—бригад, діль
ниць, цехів, підприємств.

Організація колективної ста- 
хановської праці в значній мірі 
залежить від майстрів. Якщо 
сам майстер стоїть на рівні зав
дань, поставлених перед вироб
ництвом, якщо він підкріплює 
свої практичні знання теоре
тичним навчанням, то успішні
ше будуть працювати і колек
тиви дільниць, цехів, заводів, 
більше буде підприємств, що 
добилися звання стахановських.

Величезне значення для роз
витку змагання мав цінний 
патріотичний почин технічного 
майстра Краснохолмського кам
вольного комбінату 0. Чутких, 
який виступив ініціатором зма
гання за відмінну якість про
дукції. Змагання за випуск про
дукції відмінної якості і зараз 
повинно бути в центрі уваги 
всіх робітників, всіх майстрів, 
всіх, хто виробляє матеріальні 
цінності. Змагання за високу 
якість продукції дозволить ви
пускати для народу більше від
мінних виробів, дозволить зе
кономити Батьківщині сотні 
мільйонів карбованців.

Велике економічне значення 
почину новаторів М. Рожневої 
і Л. Кононепко, які розгорнули 
змагання за економію сировини 
і матеріалів, а також почину 
помічника майстра комбінату 
Трьохгорної мануфактури В. Во- 
рошіна, який вніс цінні пропо
зиції, спрямовані на піднесен
ня культури виробництва.

Творча ініціатива мас поро
дила змагання за комплексну 
економію, яке почалося за про
позицією Л. Корабельникової і 
Ф. Кузнецова, змагання за пе
редову технологію виробництва 
за почином техиолога А. Іва
нова, за швидкісні режими рі
зання металів, ініціаторами 
яких виступили передові токарі 
Г. Борткевич і П. Биков, за 
створення цілих дільниць швид
кісних режимів різання за ме
тодом майстрів І. Білова, В. Ва
сильєва, А. Гончарова.

Дальшим розвитком колек
тивної стахановської праці став 
досвід інженера Ф. Ковальова. 
Значення методу Ковальова по
лягає в тому, що він запропо
нував вивчати досвід передових 
стахановців по операціях і кра
щі прийоми виробничників пе
редавати всім робітникам. Ця 
цінна пропозиція піднесла со
ціалістичне змагання на нову, 
вищу ступінь.

За ініціативою робітників 
московської взуттєвої фабрики 
«Буревестник» М. Левченко і 
Г. Муханова розгорнулося зма
гання за зниження собівартос
ті продукції на кожній вироб
ничій операції. Це дозволило 
зекономити мільярди карбован
ців для народного господарства, 
наблизило плановий апарат, 
бухгалтерію безпосередньо до 
робочого місця, сприяло по
ліпшенню економічних показ
ників у роботі підприємств.

За ініціативою стахановок 
А. Жандарової і 0. Агафонової 
було розпочато змагання за від
мінне виконання кожної вироб- 

1 пичої операції, що сприяє рос
тові якісних показників.

Ці і багато інших форм со
ціалістичного змагання сприя
ли перевиконанню народногос
подарського плану 1951 року, 
успішному виконанню великої 
сталінської програми будівниц
тва комунізму.

Нові форми змагання, ста- 
хановського руху свідчать про 
невичерпну творчу ініціативу 
мас, про їх виробничу і по
літичну активність, про зрослу 
культуру радянських робітни
ків, полум'яних патріотів со
ціалістичної Батьківщини.

В боротьбі за випуск про
дукції відмінної якості, за по
ліпшення економічних показ
ників роботи підприємств яск
раво проявляються комуністич
ні риси радянських людей, їх 
глибокий патріотизм, їх безза- 

’ вітна любов до соціалістичної 
Вітчизни, до партії більшовиків, 
до рідного товариша Сталіна.

Визначні досягнення соціа
лістичного змагання і стаха- 

I повського руху не повинні за
кривати від пас недоліки в 
справі організації і керівниц
тва змаганням. На превеликий 
жаль, ще не скрізь господарсь
кі керівники зрозуміли вели
чезну важливість правильної 
організації соціалістичного зма
гання для успішного виконання 
виробничих планів. 6 ще ок
ремі керівники, які організо
вують його формально. 6 й та
кі, які на словах готові підхо
пити будь-який почин, а на 
ділі не подають необхідної до
помоги новаторам для розпов
сюдження передових методів.

Мені здається, що на під
приємствах немає ще дійової 
перевірки на місці, біля верс
тату, результатів змагання. Ча
сто різного роду матеріальні 
заохочення стахановцям і ко
мандирам виробництва розгля
даються як додаткова зарплата, 
а не як стимулюючий засіб за 
відмінну організацію змагання. 
Нерідко на заводах і фабриках 
немає належного обліку того, 
що дало те чи інше новаторсь
ке починання. Часто буває і 
так, що почин, породжений іні
ціативою тих, що змагаються, 
швидко забувається. Ці та ін
ші недоліки в організації зма
гання заважають ростові ста
хановського руху, а тому з 
ними треба рішуче боротися.

В 1952 році, керуючись вка
зівками товариша Сталіна, рі
шеннями ЦК ВКП(б) про роль 
і значення соціалістичного зма
гання для комуністичного бу
дівництва, ми, стахановці, по
винні піднести соціалістичне 
змагання на нову, вищу сту
пінь. Необхідно залучити в 
змагання всіх нових і моло
дих робітників, допомогти їм 
оволодіти стахановськими мето
дами праці. Допомогти їм оволо
діти мистецтвом відмінної ро
боти — долг і священний обо
в'язок всіх стахановців. Все
мірно розгортаючи соціалістич
не змагання за дальше підне
сення продуктивності праці, за 
дострокове виконання держав
них планів по всіх показниках, 
стахановці тим самим внесуть 
свій цінний вклад в справу 
зміцнення миру в усьому сві
ті, в боротьбу радянського на
роду за перемогу комунізму.

Вишукувати нові резерви, 
перевиконувати виробничий план
За високопродуктивну працю 

брикетників
Останнім часом колектив 

Байдаківської брикетної фабри
ки поліпшив догляд за облад
нанням і використання техніки 
в результаті чого зросли темпи 
випуску продукції. Однак, не 
всі резерви і можливості вико
ристовуються. Одним із серйоз
них недоліків, який негативно 
позначається па продуктивнос
ті праці, є пил, що утворюєть
ся в цехах. Ліквідувати його 
ми можемо.!

Тривалі спостереження наве
ли мене на думку, що чим ви
щий манометричний тиск на 
сушильних барабанах, тим ви- 

; ща якість сушеного вугілля і 
зменшується кількість пару і 
пилу.

Викликається це тим, що 
водяні пари набувають більш 
активної властивості розширен
ня, в закритій посудині підій
маються вгору через розрідже
ний простір труб і своєю ак-

В бригаді молодих будівельників
Бригада будівельників скла

дається з молодих виробнични
ків, випускників школи фабрич- 
нозаводського навчання. Очо
лює бригаду т. Вовченко.

Молоді мулярі наслідують 
приклад кращих стахановців, 
економлять матеріали, ущіль
нюють робочий час. Вони при
водять в дію додаткові внутріш
ні резерви.

Перед тим, як заступити на 
зміну, всі робітники бригади 
збираються для обговорення 
завдання. Одні вносять пропо- 

■ зиції про удосконалення клад
ки, інші—про застосування бу
дівельних механізмів. Намічаю- 
чи конкретні заходи, молоді му
лярі в процесі роботи здійсню
ють їх.

Кожна хвилина взята на об-

Ф. Кравчук, 
робітник будівельного 

управління тресту 
„ Олександрія вуглерозріз".

Борються за відмінну якість 
продукції

Під знаком—більше продук
ції відмінної якості шириться 
соціалістичне змагання серед ро
бітників рудоремонтного заводу.

Приводяться в дію нові до
даткові резерви для достроково
го виконання виробничого пла
ну, поліпшується використання 
обладнання.

В механічному цеху токар 
Володимир Кубраченко удоско
налив виготовлення поршневих 
кілець. Він застосував різці 
власної конструкції, які дали 
можливість виконувати складну 

, і відповідальну роботу.
Новатор довів виробіток до 

28 верстато-нормгодин і вирі-

Швидкісні методи проходки
Прохідник Ізот Куйда—один 

з кращих стахановців дренаж
ної шахти №3 Семенівського 
тресту. В січні він виконав 
місячпу норму на 170 процен
тів. В лютому не знижує взя
тих темпів.

Високопродуктивно працюють 
прохідники Василь Безвершен- 
ко, Степан Садовничий, Григо
рій Макаренко. 

тивпістю доповнюють роботу 
самих вентиляторів. При мало
му манометричному тиску водя
ні пари лише частково зни
кають з поверхні, конденсують
ся і забивають труби та цик
лони. На своєму шляху вони 
потрапляють в менш сприят
ливі умови для процесу улов
лювання і відносяться редлера- 
ми і шнеками від впливу на 
них пилесосів.

Отже, пил виникає від робо
ти редлерів і шнеків та від 
вбирання його водяпими парами.

Технічна думка працівників 
фабрики повинна бути спрямо
вана на те, щоб ліквідувати 
пил в цехах і створити брикет- 
никам умови для високопро
дуктивної праці, для певпин- 
пого зростання випуску про
дукції.

М. Солдатенко, 
майстер Баіідаківсько^*  

брикетної фабрики.

лік. Іноді, правда, бувають пе
ребої з постачанням електро
енергії. Але й тоді мулярі’ ту 
втрачають часу. Вони готують 
розчин, розкладають по стіні 
цеглу.

Завдяки продуманій органі
зації праці бригада значно пе
ревиконує завдання, а будівель
ники тт. Бондаренко, Шевчен
ко, Коваленко і Власенко що
зміни виробляють по 125—130 
процентів норми.

Житловий будинок, де пра
цює бригада тов. Вовченка, спо
руджується стахановськими тем
пами.

шив давати не менш ЗО верс
тато-нормгодин на зміну.

Фрезерувальник Григорій 
ІІІтенгелов почав працювати на 
двох зуборізних верстатах. 
Якість випускаємо!' ним продук
ції відмінна.

Високого виробітку добива
ються токарі Іван Захарченко, 
Микола Бутов, Володимир Ха- 
ритонов. Кожний 8 них вироб
ляє по дві—три норми.

Багато верстатників насліду
ють приклад донецького шах
таря Тихона Михайлова. Вони 
складають особисті стахановсь
кі плани підвищення продук
тивності праці. с. Петров.

Виробничих успіхів доби
вається Степан Крутій. При 
виробці штреків у складних 
геологічних умовах стахановець 
застосував метод проходки за
бивним кріпленням.

Весь колектив шахти напо
легливо бореться за те, щоб до 
25 березня виконати кварталь
ний план.

І. Медвадчук, нормувальник.
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Під знаком розгорнутої критики недоліків
На звітних зборах хліборобів міського колгоспу імені Леніна

Просторий зал театру був пе
реповнений. Сюди на звітпі збо
ри прибуло близько 400 хлібо
робів міського колгоспу імені 
Лепіна. Із звітною доповіддю 
про роботу правління колгоспу 
в 1951 сільськогосподарському 
році виступив голова артілі тов. 
Біловербенко.

— Наше колективне госпо
дарство,—сказав він, — внаслі
док укрупнення організаційно 
і економічно зміцніло. Торік ми 
значно краще, ніж у попередні 
роки, впорались з усіма сіль- 
ськогосподарськи  м и роботами. 
Це дало змогу достроково ви
конати державний план хлібо
заготівель, а також поставки 
м'яса, молока, яєць, вовни.

Більшість колгоспників пра
цювали сумлінно протягом ро
ку. 14 трудівників нагородже- 
пі урядом орденами і медаля
ми. Серед них: Віра Неліпа, 
Агафія Руда, Свдокія Турбаїв- 
ська. 32 передовики занесені 
в книгу пошани колгоспу.

Однак, як зазначив далі до
повідач, в колгоспі ще далеко 

**е повністю використовувались 
виробничі можливості. Трактор 
ні бригади і окремі колгоспни
ки недостатньо обробляли лани. 
Мали місце порушення агротех
ніки, трудової дисципліни. Це 
назначилось на врожайності, 

иі’ац, з кожного гектара посіву 
недобрано в середньому до 
плану по 5,1 центнера зерно
вих. Одержано незадовільний 
врожай соняшника, льону та 
інших культур.

Пе все гаразд і в розвитку 
громадського тваринництва. По

Зволікають підготовку до весняної сівби
У колгоспі «Перше травня» 

на будівлях розклеєно багато 
лозунгів, які закликають хлі
боробів... достроково виконати 
державний план хлібозаготівель 
1951 року, віддати голоси за 
кандидатів у народні суди то
що. Жодного заклику про бо
ротьбу за високий урожай в 
цьому році не видно.

Керівники колгоспу не тур
буються, щоб широко обнаро
дувати нові соціалістичні зо
бов'язання, взяті колгоспника
ми, не мобілізують хліборобів 
на їх виконання.

В той же час агротехнічні 
заходи в зимовий період в кол
госпі виконуються незадовільно.

ВИКОНАЛИ ПЛАН СІВБИ ЯРИХ
На колгоспних полях Кашка- | Тисячі трактористів і колгоспних І би. Чотири колгоспи Шахрісябзь-

Дар'їнської області (Узбецька | сівачів змагаються за якнайшвид- ] кого району вже виконали план
РСР) в розпалі весняні роботи. | ше і високоякісне проведення сів- | сівби ярих.

ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Хлібороби України розгорнули 

підживлення озимих. У Запорізь
кій області вже підживлено тися
чі гектарів озимих культур. На 
полях колгоспів Мелітопольсько

голів'я худоби хоч і збільши
лось, але через незадовільний 
догляд продуктивність її низь
ка. Правління колгоспу мало 
дбало про будівництво нових і 
ремонт наявних тваринницьких 
приміщень. А тому худоба зи
мує у великій скупченості.

Характеризуючи господарсь
ку діяльність правління, тов. 
Біловербенко доповів, що воно 
недостатньо займалось питання
ми фінансового зміцнення кол
госпу. Як наслідок, фінансовий 
план викопаний тільки на по
ловину.

Обговорюючи звітну доповідь, 
колгоспники і колгоспниці різ
ко критикували правління і 
окремих членів артілі за допу
щені недоліки. Обліковець тов. 
.Іісний відзначив, що між трак
торними і рільничими брига
дами не було тісного взаємо
зв'язку, а тому й мала місце 
строкатість у вирощенні вро
жаю. З одних ділянок зібрали 
більше, на інших—менше. Пе 
відчувалось також належної 
допомоги з боку агрономів.

Про безгосподарність члена 
правління бригадира рільничої 
бригади т. Федоренка говорив 
у своєму виступі завідуючий 
вівцефермою тов. Груша.

—Ного вартий такий факт, 
сказав він, — коли Федоренко 
без будь-яких підстав спалив 
вивезені колгоспниками на по
ля десятки тонн гною. Прав
ління артілі не відшкодувало 
збитки, завдані колгоспу.

—Причиною низької продук
тивності худоби, — сказав вет
фельдшер тов. Козуля, — є те,

Досі не підготовлено посів
ний матеріал до сівби, а насін
ня багаторічних трав невиста- 
чає.

Давно минули строки закін
чення ремонту сільськогоспо
дарського інвентаря, та він досі 
не готовий до сівби. Борони, 
наприклад, які потрібні в пер
шу чергу, тільки розпочали 
ремонтувати.

Зовсім незадовільно заготов
ляються місцеві добрива. <3 за
планованих 2.000 тонн гною і 
перегною в поле вивезено ли
ше 600 тонн. На жодному гек
тарі ще не проведено снігоза
тримання.

Бригадир третьої рільничої

го і Якимівського районів під
живлення провадиться з допомо
гою літаків. Петропавлівський ра
йон, Дніпропетровської області, 

насамперед, що ми не подбали 
про заготівлю достатньої кіль
кості соковитих кормів, зокре
ма силосу. Корови доїлись по 
суті 5 — 6 місяців, коли був 
зелений конвейєр. Решту часу 
їх змушені годувати соломою. 
А з соломи, як кажуть, моло
ко не потече.

— Погано працювала торік 
городня бригада,—заявив кол
госпник тов. «Назаренко. — 
Бригадир т. Мазур не зробив 
з цього висновків і не забез
печив належної підготовки до 
наступної весни. Досі нема на
віть парникових рам. На ділян
ку під ранню капусту вивезли 
лише 25 процентів добрив.

Всі ці недоліки — результат 
послаблення серед хліборобів 
агітаційно-масової роботи. Ад
же давно не чути голосу агі
таторів, нерегулярно випус
каються стінгазети, проводять
ся бригадні збори. У нас вва
жають,—продовжував далі тов. 
«Назаренко,—що агітмасова ро
бота повинна провадитись тіль
ки в гарячу пору: під час сів
би або жнив. Часі покінчити з 
таким компанійським підхо
дом до важливої справи і по- | 
більшовицькому мобілізовувати 
хліборобів на виконання гос
подарських завдань.

У прийнятому рішенні кол
госпники взяли па себе нові 
підвищені зобов'язання по ви
рощенню в цьому році високих 
урожаїв, забезпеченню даль
шого розвитку громадського 
тваринництва, зміцненню ар
тільного господарства.

С. Міркотан.

бригади Йосип Сахно пояснює 
запізнення з виконанням важ
ливих агротехнічних заходів 
обмаллю людей. В той же час 
майже половина колгоспників 
бригади щодня зайнята на 
підвезенні і переробці кормів 
для громадського тваринництва. 
Багато часу цій роботі приді
ляє і бригадир, а кормодобув
на бригада не працює.

Подібний стан і в другій 
рільничій бригаді Івана Мо- 
шенського.

Правління артілі та бригади
ри повинні зважити па серйоз
ні недоліки і забезпечити все
бічну підготовку до сівби.

В. Леонтьев.

виконав план проведення сніго
затримання на площі ЗО тисяч 
гектарів і план підживлення ози
мих посівів.

До 100-річчя 
М. В.

Бібліотека Державного літе
ратурного музею одержала з 
країн народної демократії близь
ко 200 окремих видань творів 
великого російського письмен
ника М. В. Гоголя, які вийш
ли польською, болгарською, 
чеською і румунською мовами. 
Серед них—«Мертві душі», «Та
рас Бульба», «Портрет» та інші.

У бібліотеці зберігається цін
на колекція книг М. В. Того-

Міський театр— 
до гоголівського ювілею

Колектив Олександрійського 
драматичного театру ім. Сак- 
саганського готується відзна
чити 100-річчя з дня смерті 
великого російського письмен
ника М. В. Гоголя. Театр під
готував ювілейну виставу за 
п'єсою М. В. Гоголя «Одру
ження у поставі головного 
режисера театру Н. 10. Орло
ва. Актори, зайняті у цій вис
таві, доклали багато зусиль, 
щоб правдиво розкрити образи 
з п'єси великого письменника.

Дія працівників театру ближ
чими днями будуть прочитані

Бєлінський, Некрасов, Панеєв та Гончаров у Гоголя. 
Малюнок художника Б. Лебедєва. Прескліше ТАРС.

За прикладом кубанських 
новаторів

Механізатори України широ
ко підхопили почин бригади 
Івана Шацького з Михайлівсь
кої МТС, Краснодарського краю, 
по розгортанні соціалістичного 
змагання за високий урожай 
сільськогосподарських культур 
і зниження собівартості кож
ного виду тракторних робіт. 
На зборах і виробничих нара
дах в МТС бригадири трактор■ 
них бригад, трактористи, при
чіплювачі та інші працівники 
беруть на себе нові зобов'язан
ня, виконання яких забезпе
чить дальше піднесення сіль
ського господарства.

В змагання з бригадою 
Шацького вступили тракторис
ти бригади т. Суліми з Межів- 
ської МТС, Дніпропетровської 
області.

з дня смерті 
Гоголя
ля. В пій—понад 600 томів. 
В колекції є надзвичайно ці
кавий автограф Гоголя. На 
форзаці четвертого тома творів 
(видання 1842 року) намальо
ваний портрет олівцем. Є при
пущення, що це—автопортрет. 
Під ним напис, зроблений пи
сьмом: «Це я, Микола Васильєв 
син, І’оголь-Яновський, — чо
тирнадцятого класу».

(ТАРС).

лекції на теми: «Гоголь—дра
матург» та «Гоголь і україн
ський театр». Лекції підготу
вали заслужений артист УРСР 
І. II. Сагайдаров та викладач 
педучилища Р. Л. ІІономаренко.

Йде підготовка також до 
творчих конференцій глядачів 
по обговоренпю вистави «Од
руження». На конференціях 
громадськість міста Олександрії 
своїми порадами допоможе ко
лективу театру поліпшити твор
чу роботу.

М. Грннченко, 
артист.

У своєму листі трактористам 
бригади Івана Шацького меха
нізатори тракторної бригади 
т. Суліми повідомляють, що во
ни вирішили в цьому році ви
робити не менш як 1.100 гек
тарів м'якої оранки на 15 силь
ний трактор, зекономити не 
менше 10 топн пального, зни
зити витрати на кожному гек
тарі: по оранці пару — на З 
карбованці, по культивації — 
на 1 карбованець 12 копійок, 
по сівбі—на 1 карбованець 10 
копійок і т. д.

У договорі з кубанцями брига
да Суліми зобов'язується зіб
рати в цьому році по 22,5 
центнера зернових, по 47 цент
нерів кукурудзи і по 24 цент
нери соняшника з кожного 
гектара. (РАТАУ).

ПОЧАЛИСЬ ВЕСНЯНІ РОБОТИ В САДАХ
Садоводи радгоспів південних [ няні роботи в садах. У радгоспі І садоводи закінчили збір гнізд гу- 

областей України розпочали вес- | „Октябрь", Сталінської області, | сені і розпочали обрізування дерев.

Недільник по вивезенню добрив на поля

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ КОЛГОСПНОЇ
В сільгоспартілі імені Сталіна, 

Камінь-Каширського району, від
булось велике торжество з наго
ди пуску електростанції і радіо

вузла. Лампочки Ілліча яскраво 
освітили центр артілі — поліське 
село Тоболи. Це—50 село па Во
лині, повністю електрифіковане і

ВОЛИНІ
радіофіковане. В нинішньому ро
ці заявки на електрифікацію 
вже зробили більш як 80 кол
госпів. (РАТАУ).

10 лютого комсомольці та 
молодь артілі імені 18 з'їзду 
ВКП(б) провели недільник по 
вивезенню добрив на поля та 
підвезенню кормів до тварин
ницьких ферм.

За шість робочих годин вони 
< вивезли в поле 200 центнерів

місцевих добрив і завезли ЗО 
центнерів кормів для громадсь
кого тваринництва.

Добре попрацювали цього 
дня Анатолій Сабадаш, Василь 
Губа, Олександра Кругленко, 
Ліда Борисенко та інші.

Я. Вишнвввцький
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Смоленська область. У колгосп імені Леніна Руднянського ра
йону часто приїжджають колгоспники із інших сільгоспартілей для 
ознайомлення з передовим досвідом.

На знімку: екскурсія голів колгоспів району в передовій сіль
госпартілі імені Леніна. Вирощеного в колгоспі коня „Неман" показує 
конюх І. П. Старостенко.

Фото 1. Рабиновича. Прескліше ТАРС.

Клуб—-на замку
З великим бажаними взявсь, 

за налагодження роботи голова 
добровільного спортивного това
риства «Колгоспник» т. Ружип 
в артілі «Шлях до комунізму».

Багато колгоспників, особли
во молодь, прагнуть займатись 
фізкультурою і спортом.

В зимовий час однпм з ціка
вих видів спорту є гра в шахи 
та шашки.

Але таких можливостей поз
бавляє колгоспників завідуюча 
сільським клубом Марфа Федо- 
ренко. Вона, коли захоче, тоді й 
відкриває його.

Майже кожного вихідного дня 
Федоренко тримає клуб на замку.

З редакційної пошти
• — В міській поліклініці 

немає належного порядку,—по
відомляє робітниця тресту «Олек- 
сандріявугілля» тов. Сидоренко. 
Хворі, які відвідують 12 кабі
нет, по 5—6 годин стоять у 
черзі, поки їм зроблять укол.

—Невистачає шприців,—ка
жуть медпрацівники.

Хіба це може бути виправ
данням?

• Про незадовільну органі
зацію перевезення робітників 
управління комплектування об
ладнання пише в своєму листі 
тов. Вороніна. Керівники транс
портної контори, які визнача

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ'
У газеті „Більшовицька правда* * 

№ 13 ( 3692) від ЗО січня цього ро
ку було надруковано листа гро
мадянина селища Перемога Г. Ма
жари про несвоєчасну доставку 
газети .Правда" в будинок № 4 
по вулиці Конєва.

1 Недавно шахісти фізкультур
них колективів села Звениго- 
родки та Мартоіванівки вирі
шили провести турнір. Але і на 
цей раз Федоренко стала напе- 
решкоді. Вона відмовилась під
готувати клуб для зустрічі.

Взагалі, клубна робота тут 
проводиться на дуже низькому 
рівні.

Районному відділу культос
вітньої роботи слід поцікави
тись справами завідуючої клу
бом т. Федоренко.

С. Куліков, 
голова райради ДСТ 

.Колгоспник".

ють автомашини, не дбають про 
те, щоб обладнати їх сидін
нями.

• В 4 лікарні робітничого 
селища Перемога, ще не нала
годжене обслужування хворих. 
Наприклад, обідні перерви тут 
тривають дві—три години,—по
відомляє тов. Кибальник.

• —Довгий час в гуртожит
ку Семепівського монтажного 
управління не було порядку.

З призначенням керуючого 
будинками тов. Жукова справа 
різко поліпшилась. В приміщен
ні стало чисто і культурно, — 
пише робітник тов. Лобуренко.

ник Олександрійської контори 
зв'язку т. Терещенко, наведені в 
листі факти підтвердились.

За несвоєчасну доставку газети 
„Правда" на працівників відділу 
зв'язку селища Перемога тт. За- 
харченко і Зеленську накладено 
адміністративні стягнення.

там. Діти лежать на носилках на 
голій землі і так близько один від 
одного, що між носилками немож
ливо ступити.

У госпіталі можна бачити дітей, 
поранених снарядами і бомбами, 
дітей, виснажених від голоду. У 
однієї дитини лице перетворилося 
в криваву масу, очі витікли. А 
поруч — друга дитина, схожа на 
скелет, обтягнутий шкірою. Серед 
носилок хворих дітей стоять но
силки з померлими. Ніхто не за
бирає ці маленькі мертві тіла".

Чарльз Хансен розповів про па
нуючий у Південній Кореї терор, 
про полювання за людьми, при
датними для служби в армії. „Лю

Як повідомив редакцію началь

Цими днями в місті Вордінгборг 
на зборах місцевого відділення 
жіночої організації „Датське жі
ноче товариство" виступив спів
робітник Червоного Хреста, який 
працював на датському госпіталь
ному судні „Ютландія", Чарльз 
Хансен. Він розповів про страж
дання корейського народу. Гово
рячи про один з госпіталів Пів
денної Кореї, Чарльз Хансен ска
зав: „У госпіталі багато корейсь
ких дітей. Не важко уявити собі 
їх страждання в цьому закладі, 
який не заслужує навіть назви 
госпіталю і де нема ніяких умов 
для подання санітарної і лікарсь
кої допомоги маленьким пацієн

Там, де хазяйнують американці

І ПОДІЇ В КОРЕЇ
9 і 10 лютого з'єднання Народ

ної армії в тісній взаємодії з час
тинами китайських народних доб- 

1 ровольців на всіх фронтах вели 
оборонні бої з противником, зав
даючи йому значних втрат у жи
вій силі і техніці.

За два дні зенітні частини На
родної армії і стрільці-мисливці 
за ворожими літаками збили чо
тири літаки противника.

(ТАРС).

Воєнні дії у Північному 
В’єтнамі

В'єтнамське верховне команду
вання повідомило, що за два з 
половиною місяця на фронтах Пів
нічного В'єтнаму було виведено з 

І строю більше 14 тисяч ворожих 
солдатів, з яких 3 тисячі були за
хоплені або здалися в полон. У 
ході цих боїв було збито 12 фран
цузьких літаків; знищено 17 тан
ків. 191 броньовик і грузовик, 11 
морських суден, 24 гармати, 1 мі
номет. 20 важких кулеметів.

(ТАРС).

Події в Тунісі
Населення багатьох міст і насе

лених пунктів Тунісу не припиняє 
загального страйку. В Габесі, 
Сфаксі Іссі магазини продовжу
ють залишатися закритими. В ряді 
міст і населених пунктів знову ма
ли місце маніфестації туніських 
трудящих.

Щоб придушити опір тунісько
го народу, французькі війська і 
поліція продовжуть проводити те
рор і репресії. 7 лютого було 
арештовано 400 чоловік.

Героїчна боротьба туніського 
народу за національну незалеж
ність зустрічає найширшу підтрим
ку з боку французьких трудящих. 
Докери Тулона знову відмовились 
вантажити воєнні матеріали на ко
раблі, що готуються до відправки 
в Туніс.

До Міжнародної 
економічної наради 

в Москві
НЬЮ-ЙОРК, (ТАРС). Газета 

„Уоллстріт джорнел" в статті про 
різке скорочення торгівлі між 
Сполученими Штатами і Радян
ським Союзом, вміщеній на пер
шій сторінці, пише, що деякі аме
риканські підприємці в приватних 
розмовах визнають, що їм хоті
лося б бути присутніми на нас
тупній Міжнародній економічній 
нараді в Москві.

За словами газети, „керівник 
однієї з судноплавних компаній 
заявив: „Ми робимо помилку, усу
ваючи ті невеликі можливості кон
такту з росіянами, які ще зали
шаються для нас".

НЬЮ-ЙОРК, (ТАРС). Повідом
лення, що надходять з деяких ла
тиноамериканських країн, свідчать 
про інтерес, який проявляється 
там до наступної Міжнародної 
економічної наради в Москві.

Гаванська газета „Нотісіас де 
Ой" недавно писала, що делега
ції Куби, Бразілії, Чілі та інших 
латиноамериканських країн готу
ються до участі в нараді, яку га
зета називає „однією з найваж
ливіших подій" цього року.

дей просто забирають на вулиці, 
—заявив Хансен; — ув'язнюють в 
табори, оточені колючим дротом, 
і під сильною охороною відправ
ляють безпосередньо на передову 
лінію фронту. Ці люди навіть не 
мають можливості повідомити ро
дичів про свою долю".

Чарльз Хансен відзначає, що 
відносини між американцями і пів
денними корейцями дуже погані і 
з кожним днем гіршають. Жителі 
Південної Кореї дедалі частіше 
відмовляються воювати, заявляю
чи, що ця війна ведеться не в ін
тересах корейського народу і що 
вона є американською війною.

(ТАРС).

Похорони маршала Чойбалсана
9 лютого монгольський на-

1 род проводжав в останню путь 
свого вірного сина і видатного 
вождя прем'єр-міністра Мон
гольської Народної Республіки, 
члена політбюро ЦІЇ Монголь
ської Народно - Революційної 
партії маршала Хорлогійпа 'Іой- 
балсана.

За 3 дні перед труною мар
шала Чойбалсана, встановле- 

і ною у Великому залі Будинку 
' уряду в Улан-Баторі, пройшло 

близько 100 тисяч робітників, 
І службовців, аратів-скотарів, дія

чів літератури, науки і мистец
тва, студентів, воїнів монголь
ської армії.

На площі Сухе-Батора від
бувся траурний мітинг, на який

ПЕРЕГОВОРИ ПРО ПЕРЕМИР'Я В КОРЕЇ
ПЕКІН, (ТАРС). Кореспондент 

агентства Сіньхуа повідомив 8лю
того з Кесона:

На сьогоднішньому засіданні 
штабних офіцерів, які обговорю- 

| ють пункт 3-й порядку денного 
переговорів про перемир'я в Ко
реї, американці все ще продовжу
вали наполягати на надмірно ве
ликій чисельності військ, що чер
гуватимуться, і на надмірно вели
кій кількості встановлених пунк
тів вивантаження. Американці на- 

I полягають на своїй вимозі, незва
жаючи на те, іцо корейська і ки
тайська сторона погодилась вста
новити межу щомісячного чергу
вання військового персоналу, який 
проходитиме службу в Кореї під 
час перемир'я, в 25 тис. чоловік і 
виключити з числа військ, що чер
гуватимуться, військовослужбов
ців, які перебувають у коротко
строковій відпустці або прибува
ють до Кореї з тимчасовим зав
данням.

Друга сторона також відмови
лась від своїх заяв, зроблених на 
попередніх засіданнях, і тепер 
твердить, що встановлені пункти 
вивантаження необхідні, по суті, 
для доставки в Корею зброї і боє
припасів у період перемир'я. Наш 
штабний офіцер осудив цей ма
невр і вказав, що заміна зброї і 
боєприпасів у період перемир'я 
повинна бути відповідно до угоди 
між обома сторонами строго об
межена матеріалами, які будуть 
витрачені після припинення вог
ню. і що зовсім неймовірно, щоб

Меморандум жінок, ув'язнених в тюрмах 
міста Патри, представникові СРСР в 00Н

АФІНИ, (ТАРС). Жінки, ув'яз
нені в тюрмах м. Патри, надісла
ли представникові СРСР в ООН 
такий меморандум:

„Ваше превосходительство! 
Звертаємося до Вас, представни
ка народу з надією, що ви допо
можете розв'язанню і нашого пи
тання з тим, щоб усунути і в на
шій країні велике зло. яке лиши
ла окупація, маючи, крім того, на 
увазі великі зусилля, які докла
даються для здійснення гарячого 
прагнення народів до миру в усьо
му світі.

Число політичних в'язнів — жі
нок у тюрмах м. Патри досягає 
375 чоловік. Серед них: 12 старих 
жінок віком понад 60 років, яких 
чекає неминуча смерть у зв'язку 
з тим, що вони неспроможні пе
реносити суворі умови тюремного 
життя з його злигоднями; 123 ма
тері, які залишили своїх дітей на 
вулиці без всякого захисту; 6 хво
рих дітей віком від 2 до 5 років, 
—деякі з них народилися в тюрмі.

Невпинно зростає число хворих: 
зараз 141 чоловік хворіє на за
палення залоз, туберкульоз кісток, 
ревматизм, серцеві хвороби і т. д. 
Ми живемо в камерах, позбавле
них найелементарніших санітар

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Нарсуд першої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Ярка Кіндрата Омеляновича про розторгнення шлюбу з 
громадянкою Тютенко Тетяною Іванівною, які проживають в радгоспі 
„Комінтерн".

зібралось понад ЗО тисяч тру
дящих столиці і представник і в 
усіх аймаків країни.

На мітипгу виступили гене
ральний секретар ЦІЇ МИРІ! і 
заступник прем'єр - міністра 
МИР Цеденбал, глава радянсь
кої урядової делегації М. II. 
Тарасов, маршал Радянського 
Союзу С. М. Будьопний, пред
ставники монгольських трудя
щих.

Після мітингу відбулось по
ховання. Труну з тілом мар
шала Чойбалсана встановлено 
в спеціальній усипальні, спо
рудженій перед Будинком уря
ду республіки.

(ТАРС).

запропоновані для кожної з сто
рін три пункти вивантаження все 
ще були недостатніми для задово
лення потреб, зв'язаних із заміною 
зброї і боєприпасів на основі цієї 
угоди після припинення воєнних 
дій.

Наша сторона запропонувала, 
щоб американці серйозно розгля
нули нашу пропозицію про цифру 
військ, що чергуватимуться, в 25 
тис. чоловік па місяць і про три 
встановлені пункти вивантажені 
із кожної з сторін. ”

На засіданні штабних офіцерів, 
що розглядають пункт 4-й поряд
ку денного, обидві сторони на ос
нові нашої пропозиції від 3 люто
го обмінялися думками відносно 
попередньо виробленого плану, 
поданого 7 лютого другою с^фо- 
ною.

Наш штабний офіцер підкрес
лив, що ми не можемо схвалити 
запропонований другою стороною 
план відносно двох різних строків 
для остаточної репатріації війсь
ковополонених двома сторонами. 
Наша пропозиція про встановлен
ня двомісячного строку як для 
тієї, так і для другої сторони, пов
ністю враховує конкретні умови 
кожної із сторін. Протидія другої 
сторони нашій пропозиції зовсім 
не виправдана.

Офіцери зв'язку обох сторін до
сяглії угоди відносно відновлення 
засідання делегацій повного скла
ду для обговорення пункту 5-го 
порядку денного, яке призначене 
на 10 годину ранку 9 лютого.

них умов, усі разом—хворі і здо
рові—і не маємо змоги задоволь
няти найнеобхідніших потреб. Ми 
знаходимося в камерах 17 годин 
на добу. їжа видається в недо
статній кількості і низької якості. 
Природно, що при таких умовах 
наш організм поступово слабне. 
Медичної допомоги майже немає; 
хворих перевозять до лікарень 
тільки в тому разі, коли їх життю 
загрожує безпосередня небезпека.

Для припинення страждань ти
сяч греків і гречанок, які роками 
мучаться в тюрмах і концтаборах, 
і для здійснення справжнього 
умиротворення в нашій країні 
просимо надати загальну амністію 
з тим, щоб наші діти, чоловіки й 
матері могли повернутися до своїх 
домівок. Необхідно звільнити за
сланців хворих, стариків і підліт
ків і поліпшити умови життя ін
ших в'язнів".

Меморандум підписали Давай 
Кухцоглу—адвокат, Тула Цітілу, 
Сула Караніка— сестра-жалібниця, 
Амалія Цілінгеріду — селянка і 
Амалія Яннопулу—вчителька.

Такі ж меморандуми були на
діслані представникам інших дер
жав—членів ООН.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
' ТЕЛЕГРАМА

Голові Центрального Народного Уряду 
Китайської Народної Республіки 

товаришеві МАО ЦЗЕ-ДУНУ

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 20 (3699) П'ятниця, 15 лютого 1952 р. Рік видання ХХІІІ-й
Ціпа 20 коп.

З нагоди других роковин підписання 
Радянсько-Китайського Договору про друж
бу, союз 1 взаємну допомогу прийміть, 
т-шу Голова, мої сердечні поздоровлення

Пекін.
і побажання дальшого зміцнення союзу і 
співробітництва між Китайською Народною 
Республікою 1 Радянським Союзом в інте
ресах справи миру в усьому світі.

Й. СТАЛІН.

Робітничі збори
Важливою формою політичної 

роботи на кожному підприєм
стві та будові є робітничі збори. 
Вони згуртовують робітників, 
виховують їх в дусі колекти
візму, залучають до активного 
громадсько-політичного життя, 
підносять їх соціалістичну сві
домість. Там, де збори готують
ся і проводяться організовано, 
на високому політичному рівні, 
де керівники партійних і проф
спілкових організацій, госпо
дарники вміють розмовляти з 
масами, залучати їх до актив
ного обговорення найважливі
ших питань виробництва і жит
тя колективу, там завжди ви- 

*"*^!ока політична й виробнича ак
тивність трудящих, там нев
пинно б’є джерело творчої 
ініціативи мас, відчувається 
справжня боротьба за виробни
чі успіхи.

. Найголовніше у проведенні 
"робітничих зборів це—забезпе
чення їх масовості. Збори тіль
ки тоді дадуть бажані наслід
ки, тільки тоді будуть повно
цінними, коли в обговоренні 
питань, внесених до порядку 
денного, візьмуть участь яко
мога більше трудящих. При цій 
умові можливе широке розгор
тання дійової критики і само
критики, спрямованої на вип
равлення недоліків. Такі збори, 
безумовно, сприятимуть підне
сенню відповідальності кожного 
трудівника за роботу підприємс
тва, будови, цеху, ще вище 
підноситимуть його політичну 
свідомість.

Добре готуються і регулярно 
проводяться робітничі збори па 
Олександрійській брикетній (фаб
риці. Партійна і профспілкова 
організації добиваються, щоб 
робітничі збори проходили під . 
знаком розгорнутої критики і 
самокритики, щоб кожен пункт 
рішення своєчасно виконував
ся. В порядок денний зборів 
завжди включаються злободенні 
питання: про роботу фабрики і 
шляхи піднесення продуктив
ності праці брикетників, про 
культурно-масову роботу і під
вищення ділової кваліфікації 
робітників, про ремонт примі
щень і завезення трудящим па
лива на зиму. Ці питання об
говорювались на зборах за 
участю всіх робітників і служ
бовців.

Дійовість робітничих зборів 
очевидна: колектив брикетної 
фабрики перевиконує виробпи-------- <><>--------

Назустріч 34 роковинам Радянської Армії
У містах і селах країни роз

гортаються підготовка до 34 
роковин Радянської Армії і 
Військово - Морського Флоту. 
Скрізь проводяться доповіді, 
лекції і бесіди на теми, прис
вячені славній даті. У первин
них організаціях Добровільного 
товариства сприяння армії, авіа- 

чий план, добивається знижен
ня собівартості продукції, еко
номії державних коштів.

Регулярно скликаються ро
бітничі збори і на шахті № 2. 
Однак шахтний комітет і його 
голова тов. Лиженкін не завж
ди добивається виконання прий
нятих рішень. Вони нерідко за
лишаються па папері. Так, на
приклад, ще восени на зборах 
було вирішено підготовити гур
тожитки і культурно-побутові 
споруди до зими. Але цю спра
ву до кінця не довели. Части
на гуртожитків ще й зараз не 
відремонтована, не у всіх чер
воних кутках створені умови 
для культурного відпочинку. 
Для форми проведено і ремонт 
клубу робітничого селища Ок- 
тябрського.

Великим недоліком у прове
денні робітничих зборів на де
яких підприємствах та будовах 
є те, що керівники партійних 
і профспілкових організацій та 
господарники недостатньо готу
ють збори, не радяться з робіт
никами про те, які питання 
найбільш хвилюють колектив, 
що Гх треба спільно обювори- 
ти. Такий стан створився, зок
рема, в будівельному управлін
ні Семенівського тресту (голова 
будівельного комітету т. Алек- 
сеєв), енергомонтажному уп
равлінні (голова профкому тов. 
Кравченко) та інших. Тут в 
цьому році спромоглися лише 
один раз провести збори, па 
яких були прийняті колективні 
договори.

На багатьох підприємствах 
дуже рідко виносяться на обго
ворення робітничих зборів пи
тання про оплату праці, побу
тове обслужування тощо.

Товариш Сталін вчить наших 
керівників про необхідність все
мірно зміцнювати зв'язки з ма
сами, прислухатися до голосу 
мас, вчитися у мас.

Робітничі збори саме і є тією 
школою, яка вчить не тільки 
робітників, але й партійних, 
профспілкових і господарських 
керівників, збагачує їх досві
дом трудящих мас.

Отже партійні і профспілко
ві організації підприємств та 
будов Олександрії повинні дба
ти про тс, щоб робітники час
тіше збиралися для обговорення 
важливих політичних і госпо
дарських питань. Це сприятиме 
успішному вирішенню завдань 
соціалістичного виробництва.

ції і флоту відкрито виставки, 
які показують героїчну історію 
Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту. В містах і 
селах проходять масові змаган
ня з лижного, мотоциклетного, 
стрілецького і кінного спорту.

(РАТАУ).

ТЕЛЕГРАМА

Голові Ради Міністрів Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік

товаришеві И.
З нагоди других роковин з дня підпи

сання Договору про дружбу, союз 1 взаєм
ну допомогу між Китайською Народною 
Республікою 1 Союзом Радянських Соціа
лістичних Республік дозвольте мені від 
імені Уряду Китайської Народної Респуб
ліки 1 китайського народу висловити вели
кому радянському народові, Радянському 
Урядові і особисто Вам глибоку вдячність 
і палкі поздоровлення.

Ми дякуємо за те, що протягом двох 
років Радянський Уряд 1 радянський народ 
по духу Договору про дружбу, союз і 
взаємну допомогу між КНР 1 СРСР І зв'я
заних з Договором Угод подавали китай
ському Урядові і китайському народові

В. СТАЛІНУ
палку 1 безкорисливу підтримку, що бага
то допомогло відбудові і розвитку народ
ного господарства і зміцненню держави 
нового Китаю.

Ми вітаємо міцніючу з кожним днем 
велику дружбу китайського 1 радянського 
народів. Могутній союз між Китаєм і СРСР 
є непереможною силою і міцною гаран
тією в боротьбі проти імперіалістичної 
агресії і для захисту миру 1 безпеки на 
Далекому Сході, а також є гарантією пе
ремоги в захисті великої справи миру в 
усьому світі.

Хай живе непорушна Дружба і єдність 
народів Китаю і СРСР!

Голова Центрального Народного Уряду 
Китайської Народної Республіки МАО ЦЗЕ-ДУН. 

Плютого 1952 року. м. Пекін.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Республіканська нарада директорів МТС 
і спеціалізованих станцій Української РСР

12 лютого в Київському дер
жавному ордена Леніна акаде
мічному театрі опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка відкрилась 
республіканська нарада дирек
торів машинно-тракторних і спе
ціалізованих станцій В нараді 
беруть участь передові брига
дири тракторних бригад, трак
тористи і комбайнери, голови 
колгоспів, старші агрономи й 
старші механіки МТС, керівні 
працівники обласних управлінь 
сільського господарства, науко
ві працівники, секретарі обко
мів К1І(б)У — всього близько 
1600 чоловік.

Нараду відкрив заступник Го-

На честь сесії Верховної Ради СРСР
Енергетики добиваються першості

Від злагодженої роботи елек
тростанції набагато залежить 
виконання плану вугільними 
підприємствами міста. Ось чо
му ми день у день удоскона
люємо технологічний процес, 
краще використовуємо меха
нізми.

У соціалістичному змаганні 
перед ведуть колективи цехів, 
очолюваних тт. Лендюком, Бог- 
дановим та Білим.

Уміло використовують по
тужність обладнання чергові 
інженери тт. Черпов і Безру-

Включившись в змагання за 
збереження будівельних мате
ріалів, бригада штукатурів Олек
сандра І’имонова щодня еконо
мить чимало піску, вапна, але
бастру. Цим вона знижує вар
тість будівельних робіт. 

і лови Ради Міністрів Українсь
кої РСР тов. М. Д. Бубновський.

Під бурхливі, довго не сти
хаючі оплески до почесної пре
зидії обирається ІІолітбюро ЦК 
ВІШ(б) на чолі з великим вож
дем більшовицької партії і ра
дянського народу товаришем 
її. В. Сталіним.

З доповіддю про підсумки ви
конання договорів МТС з кол
госпами в 1951 році і заходи 
по поліпшенню роботи МТС у 
1952 році виступив міністр 
сільського господарства УРСР 
тов. Н. Т. Кальченко.

В роботі наради беруть участь 
секретар Центрального Коміте

ков. Цими днями в їх змінах 
вироблено електроенергії знач- 

; но більше, ніж раніше.
Чітко, безаварійно працює 

майстер тов. Сбитов. Він своє
часно провадить профілактич
ний ремонт, дбайливо догля- 

! дає за обладнанням, а це за
безпечує успіх.

В ці дні чимало стахановців 
працюють над удосконаленням 
і кращим використанням внут
рішніх резервів, забезпечення 
чіткої роботи всіх агрегатів. За 
останні дні від новаторів і ін

ПІДНОСЯТЬ ТЕМПИ І якість
Штукатури-стахановці, вміло 

організувавши працю, добива
ються виконання норм на 200 
—250 процентів.

Хороших успіхів досягла 
бригада теслярів Олексія Чуба, 
яка дає по півтори норми.

ту КІІ(б) України тов. Л. Iі. 
Мельпиков, Голова Президії 
Верховної Ради Української 
РСР тов. М. С. Гречуха, секре
тарі ЦК К11(б) України тт. 0. І. 
Кириченко, І. Д. Назаренко, 
заступник Голови Ради Мініст
рів УРСР тов. І. С. Сенін, сек
ретар ЦК КІ1(б) України тов. 
Г. Б. Гришко, заступник мі
ністра сільського господарства 
СРСР тов. 1. І. Стрельцов, за
ступник міністра бавовництва 
СРСР тов. П. А. Коломийцев.

На доповідь розгорнулись де
бати.

(РАТАУ).

женерно-технічних працівників 
иадійшло 12 раціоналізаторсь
ких пропозицій.

Колектив електростанції, вик
ликавши на соціалістичне зма
гання робітників, інженерів, 
техніків і службовців Байда- 
ківської брикетної фабрики, 
докладає багато зусиль, щоб 
успішно здійснити свої зобов’я
зання, достойно зустріти від
криття сесії Верховної Ради 
СРСР.

М. Зайдель, 
головний інженер електростанції.

РОБІТ
Будівельники, йдучи назуст

річ сесії Верховної Ради СРСР, 
підносять темпи і якість робіт.

М. Скрипник, 
старший нормувальник 

будівельного управління 
Семенівського тресту.
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Вище темпи і якість будівництва
Збори партійно-господарського

12 лютого відбулися збори 
партійно-господарського активу 
будівельників Семенівського 
тресту. З доповіддю про під
сумки виконання соціалістич
них зобов'язань в 1951 році і 
чергові завдання виступив ке
руючий трестом тов. Бслов.

В минулому році виконали 
взяті на себе соціалістичні зо
бов'язання колективи трудящих 
управління дренажних шахт, 
цегельних заводів № 1 і № 
деревообробних майстерень, 
кар'єроуправління, автотранс
портної контори. І все ж, нез
важаючи на це, трест в ціло
му не виорався з виробничою 
програмою.

Основною причиною невико
нання трестом плану є те, що 
не було проведено належної 
підготовки до збільшеної прог
рами будівельних робіт. Досі, 
наприклад, невистачас щебню.

На будівельних майданчиках 
погано організовано працю, 
низька трудова дисципліна, не
задовільно використовуються 
механізми. Все це призвело до 
того, що державі завдано збитки.

У 1952 році перед трестом 
стоять великі завдання. Треба 
рішуче посилити темпи будів
ництва жител, а також шкіл, 
хлібопекарні, амбулаторії, ма
газинів, бані й інших соціаль
но-культурних і побутових зак
ладів.

Особливу увагу слід зосере- 
.дити на питаннях поширення 
передових методів праці, зни
ження собівартості і підвищен
ня якості будівельних робіт, 
економії матеріалів, електро
енергії.

Цегельні заводи, кам'яний 
кар'єр, деревообробні майстер
ні повинні значно збільшити 
випуск продукції, забезпечити 
нею потреби будівельних управ
лінь.

Неодмінною умовою виконан
ня і перевиконання плану 1952 
року—широке розгортання со
ціалістичного змагання, чітка, 
ритмічна робота кожного під
приємства, суворе дотримання 
графіку.

В обговоренні доповіді актив
ну участь взяла значна час
тина учасників зборів.

Начальник будівельного уп
равління тов. Вояровський зу
пинився на питаннях боротьби

активу Семенівського тресту
за високу якість робіт і своє
часну здачу в експлуатацію 
житлових будинків, соціально- 
культурних і побутових закла
дів.

—Ми повинні споруджувати 
швидко і впорядковані будин
ки,—сказав т. Вояровський,— 
однак, відділ технічного пос
тачання тресту не задовольняє 
наших потреб. Щоб завершити 
роботи по школі №1, необхід- 

і ні білила. Однак у нас їх не
має. Треба завершити будів
ництво дитячого садка, бані, 
хлібозаводу, але бракує котлів. 
Для прокладання каналізації 
відсутні труби.

Потім слово взяв секретар 
парторганізації будівельного 
управління тов. Лиженкін. Він 
говорив про невиконання гра
фіку, нестачу щебню, піску, 
перебої з постачанням електро
енергії, простої робітників. Що 
ж робить партійна організа
ція, як вона впливає на ви
робничі справи, як бореться за 
зміцнення трудової дисципліни 
— це тов. Лиженкін обійшов 
мовчанкою, наче його не сто-

■ сується.
Прохідник дренажної шахти 

тов. Садовничий вказав на не
доліки в роботі, які заважа
ють високопродуктивно працю
вати. Він поставив вимогу, щоб 
гірників своєчасно забезпечу
вали кріпильним лісоматеріа
лом.

Начальник дільниці тов. Ду- 
насвський піддав критиці ке
рівників тресту за те, що вони 
не забезпечують колектив Олек
сандрійського будівельно-мон
тажного управління фронтом 
робіт, своєчасно не вирішують 
важливі виробничі питання.

Про відсутність під'їзних 
шляхів до об'єктів, погану ор
ганізацію праці, зрівнялівку, 
низьку якість будівельних ро
біт говорив тов. Коваль. Він 
вказав, що ці недоліки є ре
зультат низького рівня керів
ництва з боку інженерно-тех
нічних працівників, зокрема, 
головного інженера Семенівсь
кого тресту тов. Васильєва.

Начальник автотранспортної 
контори тов. Закохайло, гово
рячи про досягнення транс
портників, підкреслив, що ус
піхи могли бути значно біль
шими, якби в тресті займалися 

створенням технічної бази, тур
бувалися про ефективне вико
ристання автотранспорту.

Майже щодня простоюють 
десятки автомобілів. Однак, ке
руючий трестом тов. Бєлов за
мість наведення порядку на 
будівельних майданчиках про
понує задовольняти завищені 
заявки господарників на транс
порт.

Голова райкому профспілки 
вугільників тов. Чебаненко ска
зав:

— Відставання тресту — ре
зультат низької трудової дис
ципліни, занедбаності масово- 
виховної роботи, слабого роз
гортання соціалістичного зма
гання, відсутності піклуван
ня про задоволення куль
турно - побутових запитів бу
дівельників.

На багатьох дільницях не ство
рюється громадська думка нав
коло прогульників і дезорга
нізаторів виробництва.

Профспілкові організації трес
ту повинні рішуче поліпшити 
свою роботу, по-справжньому 
керувати соціалістичним зма
гання*.

В своєму виступі завідуючий 
промислово-транспортним від
ділом Кіровоградського обкому 
партії тов. Лобасенко підкрес
лив, що будівельні колективи 
мають всі можливості подолати 
відставання, різко піднести тем
пи, підвищити якість і знизи
ти собівартість робіт.

Партійні організації зобов'я
зані розгорнути дійове соціа
лістичне змагання, широко по
пуляризувати швидкісні методи 
будівництва, розповсюджувати 
досвід кращих стахановців, мо
білізувати трудящих на бороть
бу за суворий режим економії 
матеріалів, електроенергії, кра
ще використання механізмів.

Збори намітили заходи по 
забезпеченню виконання плану 
1952 року.

Актив прийняв виклик на 
соціалістичне змагання колек
тиву Юрківського тресту і взяв 
на себе підвищені зобов'язання.

Учасники зборів партійно- 
господарського активу з вели
ким піднесенням прийняли ві
тального листа товаришеві 
Сталіну.

При Олександрійській центральній бібліотеці регулярно прово
дяться семінари для бібліотекарів міста і робітничих селищ.

На знімку: працівники бібліотек зібрались на черговий семінар. 
Лекцію про складання читацьких систематичних каталогів читає біб
ліограф обласної бібліотеки тов. Голімець.

Фото Г. Ганського.

Поліпшувати ідейне виховання в школі
Учителька середньої школи 

№ 10 т. Попова 0. Г. погано 
готується до уроків і проводить 
їх на низькому ідейно-політич
ному рівні. Мова викладання в 
неї засмічена нелітературними 
виразами. Не кращі справи і в 
учителя т. Груші М. Г.

Зниження якості викладання 
у цих та інших вчителів ста
лося тому, що дирекція школи 
останнім часом послабила конт
роль за роботою над підвищен
ням ідейно-теоретичного і фа
хового рівня вчителів, недос
татньо займалася узагальнен
ням і поширенням передового 
досвіду кращих учителів. Учи
телі тт. Любимець Л. П. та 
Москаленко А. А. добилися 
значних успіхів в організації 
навчання і виховання учнів, 
але їх досвід не став надбан

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ-

„Форми дотримали, а
Під таким заголовком в га

зеті «Більшовицька правда» від 
20 січня 1952 року було на
друковано статтю про серйозні 
недоліки в комплектуванні гур
тка по вивченню історії ВКІ1(б) 
підвищеного типу другого року 
навчання при парторганізації 
міськзмішторгу.

Секретарі партійних органі
зацій контори зв'язку т. Кряч
ко і міськкомунгоспу т. Мов- 
чан повідомили редакцію, що 

ням всього колективу вчителів.
На відкритих партійних збо

рах, що недавно відбулися в 
цій школі, обговорено питання 
про поліпшення ідейно-вихов
ної роботи. На зборах вик
рито серйозні недоліки в оА 
ганізації навчально - виховної 
роботи в школі; обговорено і 
прийнято заходи, спрямовані 
на докорінне поліпшення ідей
но-політичного виховання вчи
тельських кадрів і навчально- 
виховної роботи серед учнів.

Завдання вчительського ко
лективу — по-більшовицькому 
взятися за здійснення намічених 
заходів. В основу ідеологічної 
роботи серед вчителів треба 
покласти вивчення теорії та іс
торії більшовицької партії.

М. Лашкул, 
вчитель.

про зміст не подбали44 
статтю обговорено на партій
них зборах. Факти нерегуляр
ного відвідування занять окре
мими комуністами ствердились.

У прийнятому рішенні пар
тійні збори зобов'язали кому
ністів, які навчаються в цьо
му гуртку, регулярно відвіду
вати і добре готуватись до 
занять. Пропагандиста т. Скач- 
кова зобов'язано поліпшити 
ідейно-теоретичний рівень за
нять в гуртку.

Велика дружба великих народів
Дружба китайського і радян

ського народів утвердилась з 
перемогою Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, яка 
ознаменувала корінний пово
рот в історії людства.

Натхненний великими, без
смертними ідеями Леніна — 
Сталіна, китайський народ під
нявся на рішучу боротьбу за 
свою свободу і незалежність. 1 
в цій боротьбі він постійно від
чував величезну моральну під
тримку і допомогу Радянсько
го Союзу.

Кращі люди Китаю, справж
ні патріоти своєї країни, розу
міли, що тільки в дружбі і со
юзі з радянським народом їх 
країна може добитись справ
жньої свободи і незалежності. 
Великий китайський револю

ціонер-демократ доктор Сунь 
Ят-сен писав:

«...Дорогі товариші, я хочу 
висловити надію, що скоро на
стане донь, коли СРСР вітати
ме могутній вільний Китай як 
друга і союзника, і що у ве
ликій боротьбі за визволення 
пригноблених народів світу 
обидва союзники підуть до пе
ремоги пліч о пліч».

І цей день настав. Китайсь
кий народ, керований кому
ністичною партією, розірвав і 
скинув з себе кайдани коло
ніального рабства, очистив свою 
землю від імперіалістів та їх 
гомінданівського охвістя і до
мігся здійснення своєї вікової 
мрії.

Ця всесвітньоісторична пе
ремога китайського народу ста- 

I ла можлива в результаті роз- 
; грому німецького фашизму і 

японського мілітаризму Радян
ською Армією, керованою ве
ликим Сталіпим.

1 жовтня 1949 року була 
проголошена Китайська Народ
на Республіка. Радянський 
Союз, вірний ленінсько-сталін
ським принципам зовнішньої 
політики, першим визнав моло
ду республіку, першим уклав з 
нею Договір про дружбу, союз 
і взаємну допомогу. Цей Дого- 

; вір, підписаний 14 лютого 1950 
року, навіки скріпив братерсь
ку дружбу двох великих на- 

I родів.
«Підписання Договору про 

дружбу, союз і взаємну допо- 
. могу,—говорить Мао Цзе-дун, 

— не тільки подає величезну 

допомогу в будівництві Нового 
Китаю, але і є могутньою га
рантією в боротьбі проти агре
сії і за збереження миру і без
пеки на Далекому Сході і в 
усьому світі».

Одночасно з підписанням до
говору Радянський Союз і Ки
тай уклали кілька угод, які 
передбачають передачу Китай
ській Народній Республіці прав 
по еоільному управлінню Ки
тайською Чанчуньською заліз
ницею, вивід радянських військ 
із Порт-Артура і передачу Ки- 

і таю збудованих там споруд. 
? Радянський уряд надав Китай

ській Народній Республіці па 
! пільгових умовах довгостроко

вий кредит і безплатно пере
дав їй майно ряду радянських 
організацій Маньчжурії.

Спираючись на дружбу і без
корисливу допомогу Радянсько- 

; го Союзу, китайський народ за 
минулі два роки добився вели

чезних успіхів в усіх галузях 
економічного, політичного і 
культурного життя країни. В 
ряді галузей важкої промисло
вості вже перевершено найви
щий довоєнний рівень вироб
ництва. В Північно-Східному 
Китаї — основній промисловій 
базі країни—обсяг валової про
дукції державних підприємств 
збільшився в 1951 році порів
няно з 1949 роком майже 
вдвоє.

Великих успіхів досягнуто в 
' розвитку сільського господарс

тва. Проведення аграрної ре
форми і широке застосування 
радянської техніки створили 
сприятливі умови для підвищен
ня врожайності, для ліквідації 
споконвічної відсталості селян
ських господарств. Торік було 
зібрано зерна на 8 процентів 
більше, ніж у 1950 році, що 
становить 92,8 процента дово
єнного рівня, а врожай бавов-
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Зрослі вимоги господарів колгоспу
На звітних зборах в колгоспі імені Карла Маркса

Минулий рік був роком БІЛЬ
ШОГО розвитку всіх галузей ко
лективного господарства. За цей 
час наш колгосп зробив но
вий крок виеред у справі під
вищення врожайності сільсько
господарських культур і роз
витку громадського тваринниц
тва,—так почав свою звітну до
повідь голова правління артілі 
імені Карла Маркса т. Ткачен- 
ко.—За рік грошовий прибу
ток артілі різко підвищився. Він 
досяг 1 мільйона 553 тисячі 
проти 1 мільйона 91 тисячі 
карбованців у 1950 році.

Однак,—вказав доповідач,—в 
основному зростання грошових 
прибутків сталося за рахунок 
рослинництва. Трирічний план 
розвитку громадського тварин
ництва хоч і виконаний, але 
через низьку продуктивність 
окремих видів тваринництва до
ходи від нього ще незначні.

Серед хліборобів зміцніла тру
дова дисципліна. Виробіток на 
кожного працездатного колгосп
ника складає 372 трудодні. 
Колгосп в установлені строки 
впорався з усіма сільськогоспо

дарськими роботами і своєчас
но виконав всі обов'язкові пос
тавки перед державою. Значно 
підвищилася оплата трудодня. 
Він оцінюється у 2 кілограми 
хліба і 5 карбованців грішми.

В обговоренні доповіді голо- 
колгоспу взяло участь 20 

чоловік.
—Ми виростили торік непо

ганий урожай,—сказала в своє
му виступі 70-річна колгосп
ниця Свдокія Волкова,—але ок
ремі культури не вчасно зібра
ли. З цих причин в нас втра
чено частину врожаю картоплі.

В колгоспах району проходить 
масовий окіт вівцематок. Пере
дові чабани району наполегли
во борються за те, щоб дати 
країні більше вовни і високо
якісного м'яса.

Значних успіхів вже домігся 
чабан колгоспу «Шлях до со

| Це завдало збитки колгоспу.
Колгоспниця т. Волкова різ

ко критикувала голову правлін
ня т. Ткаченка за те, що він 
вдавався до адміністрування, а 
виховної роботи з колгоспни
ками не вів.

Колгоспник Степан Малюк 
вимагав від правління корінно
го поліпшення справ па тва
ринницьких фермах.

—Кого задовольняє прибуток 
від тваринництва у 380 тисяч 
карбованців, — говорить він,— 
коли ми можемо мати від ньо
го не менше 600—700 тисяч. 
1.400 літрів молока на корову 
і 25 яєць на несушку пас теж 
не задовольняє. Для піднесення 
продуктивності худоби треба 
укомплектувати ферми постій
ними кадрами, запровадити пе
редові методи роботи на тва
ринницьких фермах і організу
вати зооветнавчання тварин
ників.

—Наші рільничі бригади, — 
говорить Федір Погорілий, — 
працюють в однакових умовах, 
але врожаї збирають різні. Так, 
в третій рільпичій бригаді Фе
дора Смоляра урожай зернових 
в середньому становить 18 цент
нерів з гектара, а в четвертій 
бригаді Павла Новікова лише 
11 центнерів. Це пояснюється 
тим, що не всі бригади по- 
справжньому використовують 
свої можливості.

Про порушення агротехніки 
говорила колгоспниця Катерина 
Котляр. Вона критикувала брига
дира рільничої бригади т. Ло- 
боденка, який допустив зани
жену норму висіву насіння со
няшника на 7 гектарах, внас
лідок чого на цій площі 

Великий приплід ягнят
ціалізму» Івап Іванов. За сі
чень місяць тут одержало 110 
ягнят. 40 процентів вівцема
ток привели двойнят.

У колгоспі імені Ворошило- 
ва, де вівчарем 'працює т. Ма- 
ковецька, за січень одержано 
179 ягнят.

одержано низький урожай. ;
На роботі колгоспного транс

порту зупинився коваль Афа- І 
, насій Ткаченко.

5 вантажних і одна легко
ва автомашини, що є в кол
госпі, більше стоять, ніж пра
цюють. На їх ремонт витрачає- 

I ться багато коштів. І все це 
і тому, що серед шоферів низька 
і трудова дисципліна. Частина 

колгоспників не по-господарсь- 
ки використовують вози та ін
ший сільськогосподарський ін
вентар, тому вони передчасно 
виходять з ладу, а правління 

І цьому питанню не надає на
лежної уваги.

Багато виступаючих товари
шів зунинялись на недоліках 
в підготовці до весни. Вони 
вказували на повільну заготів
лю місцевих добрив, на зволі- 

і кання ремонту причіпного ін
вентаря тощо.

Олександр Медведєв критику
вав голову правління за те, що 
він не дбає про організацію ди
тячих ясел.

Звітні збори колгоспників зо
бов'язали правліпня поліпшити 
свою роботу з тим, щоб одер
жати в 1952 році високий уро
жай всіх сільськогосподарських 
культур і добитись високої про
дуктивності тваринництва. На- 
мічено заходи для прискорення 
ремонту сільськогосподарського 
інвентаря, заготівлі та вивезен
ня добрив тощо. Крім того, збо
ри зобов'язали правління кол
госпу цього року збудувати но
вий клуб та колгоспну електро
станцію.

М. Попов.
с. Дівоче Поле.

Торік в колгоспі імені ГІет- 
ровського було одержано лише 
28 ягнят, то цього року лише 
за 10 днів лютого тут уже на
родилося 60 ягнят.

З кожним днем поголів'я 
овець на колгоспних фермах 
зростає.

У Користівській МТС повільно 
і неякісно ремонтують трактори
Користівська МІС в четвер

тому кварталі минулого року 
впоралась з доведеним планом 
ремонту тракторів. Тоді керів
ники МТС запевняли, що вони 
не здадуть темпів роботи і за
вершать ремонт всіх матий до 
23 лютого.

На жаль, їх слова розходять
ся з ділом. Так, з 17 тракто
рів, що їх мали відремонтувати 
в січні, відремонтовано лише 10. 
Жодної машини не вийшло з 
ремонту в лютому.

Що ж сталося, де причина 
відставання МТС?

Справа в тому, що керівни
ки МТС встановили в себе по
рочну практику роботи і за 
рахунок поспішного ремонту 
менш складних машин викона
ли план четвертого кварталу.

МТС має 34 колісні тракто
ри «ХТЗ і 17 Універсалів». Ре
монт їх потрібує значно мен
шої затрати сил, ніж ремонт 
потужних гусеничних тракто
рів. Ось в основному за раху
нок менш складних машин і 
виконано квартальне завдання.

Ні в четвертому кварталі, ні 
в січні і лютому не відремон
товано жодного потужного трак
тора «ДТ—54», «С—80», «С— 
60». Такий метод роботи й приз
вів до того, що коли довелось 
ремонтувати потужні машини, 
МТС різко звизила темпи.

Замість того, щоб вжити рі
шучих заходів до прискорення 
ремонту тракторів, старший ме
ханік т. Лісовик став на шлях 
окозамилювання. Так, в зведен
ні, поданому обласному управ
лінню сільського господарства 
про хід ремонту за період з 5 
по 10 лютого, він показав від
ремонтованими п'ять тракторів, 
хоч справді за цей час не вийш
ло з ремонту жодної машини.

Крім того, багато тракторів, 
що вийшли раніше з ремонту і 
прийняті комісією з оцінкою 

До гоголівського ювілею
Пам'ятник М. В. Гоголю в Москві

«добре», мають ряд важливих 
недоробок.

У тракторі ХТЗ №20 не за
кріплене штурвальне колесо і 
не зашплінтована педаль муфти 
зчеплення, а в продольній тязі 
не довернута і не зашплінтована 
пробка. У тракторі «ХТЗ» №24 
зовсім відсутня поперечна тяга 
рульового управління і верхня 
кришка заливної лійки. Істот
ні недоліки виявлені також 
у тракторах «ХТЗ № 3, 16, 20, 

, 54 та інших. На 18 машинах, 
з 32 перевірених, пемає боко
вих капотів.

Не кращі справи з ремонтом 
І комбайнів та причіпного інвен

таря. Так, з 35 комбайнів на 
10 лютого відремонтовано лише 

І 8 та й то неякісно.
На комбайні «Сталінець—6» 

№ 27, наприклад, не замінено 
10 штифтів барабану, відсутній 
кронштейн зубчатки натяжно
го цепу, на комбайні «Сталі
нець—6» не замінено ЗО непри
датних штифтів, не відремонто
ване решето другої очистки і 
грохот.

Дирекція Користівської МТС, 
як видно, не поспішає з підго
товкою до весни, повільно і не
якісно ремонтує сільськогоспо
дарські машини та інвентар, 
затримує також складання пла
нів весняно-польових робіт для 
тракторних бригад.

Виконуючому обов'язки ди
ректора МТС т. Богуну слід 
звернути серйозну увагу на 
виявлені недоліки і забезпечити 
високі темпи і якість ремонту 
тракторів та сільськогосподар
ського іпвептаря.

Бригада по перевірці ремонту 
тракторів:

П. Роздобудько— 
інспектор по визначенню 

врожайності, 
Ф. Петленко— 

механік Олександрійської МТС, 
А. Бугрій— 

комбайнер Олександрійської 
МТС.

БУРЯКОВОДИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ВЕСНЯНИХ РОБІТ
Більше 5 тисяч буряківничих 

ланок Одеської області успішно 
готуються до весняної сівби. За 
прикладом новаторів Котовського 
району сівба буряків скрізь буде

ни перевищив урожай 1950 ро
ку на 36,3 процента і вро
жай 1936 року—на 10 про
центів.

«Допомога, яку подають ра
дянські спеціалісти Китаю в 
економічному будівництві,—пи
сала газета «Женьміньжібао» 
—викликає у нас почуття гли
бокої вдячності». За все це на
род Китаю безмежно вдячний 
радянському народові.

Рік у рік розширюються і 
міцніють культурні зв'язки двох 
великих народів. В Радянсько
му Союзі і Новому Китаї побу
вали десятки делегацій китай
ських і радянських діячів нау
ки, культури і мистецтва. Близь
ко 20 мільйонів чоловік у Китаї 
є членами Товариства китай
сько-радянської дружби. Десят
ки мільйонів людей вивчають 
російську мову. Скрізь влашто
вуються виставки, які розпові
дають про життя Радянського 

проведена одночасно з сівбою ран
ніх колоскових. У десять разів 
порівняно з минулим роком збіль
шується площа гніздового посіву.

Колгоспники проводять сніго

Союзу, проводяться місячники 
китайсько-радянської дружби, 
кінофестивалі радянських філь
мів і т. д.

Тісні торговельні відпосини, 
що встановилися між Радянсь
ким Союзом і Китаєм, благо
творно впливають на розвиток 
економіки Китаю. Плани імпе
ріалістичних хижаків, які на
магалися економічною блока
дою ослабити молоду Китай
ську Республіку, зазнали кра- 
^У-

Радянсько-китайський Дого
вір пройнятий прагненням до 
миру і міжнародного співробіт
ництва. «Китай і Радянський 
Союз,—вказує Чжоу Ень-лай, 
—здійснюють тісне співробіт
ництво в ім'я миру, справедли
вості і загальної безпеки. І це 
співробітництво виражає не тіль
ки інтереси народів Китаю і Ра
дянського Союзу, але також і 
інтереси всіх народів Сходу і 

затримання, відремонтували і ви
готовили тисячі нових борін і 
шлейфів, щоб у стислі строки за
крити вологу. Скрізь іде заготівля 
добрив.

всього світу, для яких дорогі 
мир і справедливість».

У дружбі з Радянським Сою
зом ввзволений китайський на
род черпає сили і впевненість 
у своїй непереможності. Пере- І 
моги, здобуті корейською На- 1 
родною армією і китайськими 
народними добровольцями, вик
ликали нове могутнє піднесен
ня національно - визвольного і 
руху в колоніальних і напій- і 
колоніальних країнах.

Дружба китайського і радян
ського народів є міцною гаран
тією миру і безпеки на Дале
кому Сході.

| На шляху імперіалістичних ’
■ агресорів, які прагнуть розв'я

зати нову криваву бойню, стоїть 
міцніючий з кожним днем мо
гутній табір миру і демократії, 
основою якого є велика і не
порушна дружба народів Радян
ського Союзу і Китаю.

С. Соловйов.

З Москви до Ленінграда до
ставлена гіпсова модель скульп
тури великого російського пись
менника М. В. Гоголя. Скульп
тура призначена для пам'ят
ника Гоголю, який споруджує
ться в Москві. Модель скульп
тури була виготовлена народ
ним художником І’РФСР, лау
реатом Сталінської премії М, В. 
Томським. Архітектурна части
на пам'ятника розроблена мос
ковським архітектором Л. Г. 
І’олубовським.

У міській
Громадськість Олександрії ді

яльно готується до відзначення 
100-річчя з дня смерті видат
ного російського письменника 
Миколи Васильовича Гоголя.

В ці дні збільшилось число 
відвідувачів міської бібліотеки. 
В читальному залі, на абоне
менті і на пересувках прово
дяться бесіди, голосні читки 
про життя і діяльність Гоголя. 
Працівники бібліотеки склали 
рекомендаційний список літе
ратури про творчість письмен
ника. Читачам рекомендується, 
зокрема, література на теми:

Скульптура письменника буде 
встановлена па постаменті з 
полірованого лабрадору. Висо
та пам'ятника—коло 10 метрів.

Відлити скульптуру Гоголя в 
бронзі доручено колективові 
заводу «Монумент-скульптура», 
який з великим підпесепням 
приступив до виконання цього 
почесного замовлення.

Спеціальна бригада монтаж
ників заводу виїде до Москви 
для виконання робіт по вста
новленню пам'ятника.

бібліотеці
«Характеристика епохи життя 
і діяльності М. В. Гоголя», 
«Патріотичні мотиви в творах 
Гоголя» та інші.

До гоголівських днів готує
ться книжкова виставка, бібліо
течний плакат.

В день ювілею в бібліотеці 
відбудеться літературний вечір. 
Силами читацького активу буде 
прочитана доповідь про життя 
і діяльність Гоголя, а також 
уривки з його творів.

0. Бондаренко, 
студентка 3-го курсу 
бібліотечного відділу 

культосвітнього технікуму.
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ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Щасливі

Наші діти виховуються у ди
тячих яслах № 5 селища Пе
ремога. Вони оточені батьків
ською любов'ю і піклуванням. 
Не раз нам доводилось спосте
рігати, яку велику увагу при
діляють вихованню дітей пра
цівники дитясел.

Чисто прибрані, світлі кімна
ти, багато іграшок, хороше хар
чування—все це зміцнює здо
ров'я, сприяє правильному роз
витку дітей.

Завідуюча ясел т. Русова і

Пушкінський вечір
Учні старших класів Воро- 

шпловської середньої школи 
відзначили 115-річчя з дня 
смерті великого російського по
ета 0. С. Пушкіна.

Особливо цікаво пройшла ху
дожня частина, на якій учні 
прочитали кращі твори поета, 
відповідали на запитання з

Махінації
На посаді рахівника Олек

сандрійського держплемриб- 
пункту працює Русанов. Яку 
користь він приносить, важко 
сказати, а ось про його шах
райські дії можна дещо розпо
вісти.

У свій час Русанов, крім ра
хівника, присвоїв собі посаду 
старшого держконтролера. Ко
ристуючись цим, він розбазарю
вав рибопродукцію. Лише в 1952 
році ним привласнено з ставка 
«Дурна балка» 545 штук то
варного коропа, вагою близько 
двох центнерів. Багато риби 
привласнено Русановим і з ІІо- 
воселянського ставка. Щоб при
ховати свої махінації, Русанов 
змусив колишнього рибовода 
т. Статівко переробити на свою 
користь акт облову ставу.

Чому припинено
Станцію Користівку з міс

том з'єднує хороший шосейний 
шлях. Але потрапити до Олек
сандрії не так легко. Треба або 
поїзда вичікувати, або по
путної автомашини, чи йти 
пішки.

Правда, в 1950 році почав

Місто Шєффілд — місту Сталіно
СТАЛІНО. 12 лютого. Сьо^ 

годні в обласних газетах на
друкована декларація дружби 
трудящих міста Шєффілд (Ан
глія) населенню міста Сталіно. 
Декларація адресована голові 
обласної ради профспілок міс
та Сталіно.

Ця декларація вручена чле
нам радянської делегації 20 
листопада 1951 року в місті 
Шєффілд па урочистих зборах, 
присвячених 34-м роковинам 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, з участю чле
нів делегації — діячів радянсь
кої культури. Засідання було 
організоване шеффілдськпм від
ділом товариства англо-радянсь- 
кої дружби.

Декларацію підписали 12 ор
ганізацій, які репрезентували 
4.000 чоловік.

наші діти
старша сестра т. Узлова роблять 
все, щоб наші діти зростали 
міцними, здоровими, сміливими.

Ми спокійні за своїх дітей. 
Це дозволяє нам високопродук
тивно працювати на підприємс
твах і в установах.

Спасибі нашій рідній партії 
і великому Сталіну за щасливе 
життя матерів, за радісне ди
тинство.

Г. Козинець, Д. Чирва, 
М. Аксенчук—матері.

життя і творчої діяльності 0. С. 
Пушкіна.

Кращим декламаторам творів 
Пушкіна вручені премії.

Першу премію одержав учень 
8 класу Микола Чумак, другу 
—Федір Великий, третю—Мико
ла Жежеря і четверту—Мико
ла Сокур. 0. Маковецька.

Русанова
Подібні факти були і з облі- 

ком урожаю підсобного госпо" 
дарства—картоплі, ячменю, ка
вунів тощо.

Крім зарплати рахівника, Ру
санов щомісяця одержує 600 
карбованців за рахунок штат
ної одиниці рибмайстра. Так 
він незаконно за кілька років 
взяз з державної каси 43 ти
сячі карбованців.

Русанов порушує трудову 
дисципліну. Ще в жовтні мину
лого року в держплемрибпунк- 
ті заведено журнал прибуття 
службовців на роботу. Але його 
не визнає Русанов і за три мі
сяці розписався в ньому... тричі.

Русанова слід закликати до 
порядку і чим швидше, тим 
краще.

Г. Сорокін.

автобусний рух?
було курсувати автобус. Жителі 
Користівки і навколишніх сіл 
сподівались, що автобусний рух 
буде розширено. Але зараз авто
бусне сполучення між Олексан
дрією і Користівкою чомусь зов
сім припинено.

П. Христюк.

«Ми, трудящі Шеффілда, 
говориться в декларації,—шле
мо братерський привіт трудя
щим Сталіно.

Стурбовані все зростаючою 
загрозою третьої світової війни, 
ми висловлюємо нашу тверду 
впевненість, що між нашими 
двома країнами немає таких 
суперечностей, які не могли б 
бути розв'язані переговорами.

Ми пам'ятаємо дружбу на
ших народів під час другої сві
тової війни і не бачимо під
став, на яких, при наявності 
доброї волі обох сторін, ця 
дружба не може тривати і роз
виватися далі.

Ми вважаємо, що укладен
ня пакту між нашими двома 
урядами і урядами Китаю, Фран
ції і США забезпечило б мир, 
і як крок до укладення тако

Створення Радянського підготовчого Комітету 
по скликанню Міжнародної економічної наради

У зв'язку з Міжнародною 
економічною нарадою, що має 
відбутися в Москві 3—10 квіт
ня, в ряді країн створені на
ціональні підготовчі комітети 
по скликанню цієї наради. З 
ініціативи Торговельної палати 
СРСР, ряду радянських про
мислово-торговельних організа
цій, Центроспілки, ВЦРПС, ін

За Пакт Ми
Англійський комітет захисту ми

ру опублікував заяву про сесію 
своєї генеральної ради, яка від
булася цими днями.

У заяві вказується, що рада об
говорила хід збирання підписів під 
Зверненням Всесвітньої Ради Ми
ру про укладення Пакту Миру 
між п'ятьма великими державами.

На цей час по всій Англії зіб
рано 872 тис. підписів.

Повідомлення, одержані Анг
лійським комітетом захисту миру, 
показують, що за останні тижні 
приплив підписів під Зверненням 
про укладення Пакту Миру між 
п'ятьма великими державами зна
чно посилився в Англії.

„Мало хто схильний вважати,— 
говориться в заяві,—що економіч
ні заходи, запроваджені урядом.

Вибори в Індії
У штаті Мадрас в зв'язку з ре

зультатом виборів до місцевих 
законодавчих зборів створилося 
досить складне політичне стано
вище. Правляча партія Індійський 
національний конгрес не дістала 
більшості місць у зборах і, як 
твердять, у зв'язку з цим лідери 
мадраської організації цієї партії 
якнайактивніше ведуть перегово
ри з незалежними депутатами за
конодавчих зборів штату, пропо
нуючи вступи ги з ними в полі
тичні та економічні змови.

Результати виборів по штату 
Мадрас такі: партія Індійський 
національний конгрес дістала 152 
депутатських місця; соціалістична 
партія—13; „ГІраджа парті" — 35; 
комуністична партія —61; „Феде
рація нижчих каст"—2; „Лок се- 
вак сапг"—15; інші партії—34; не
залежні—63.

Розвиток сільськогосподарського машинобудування в Болгарії
Сільськогосподарське машино

будування, створене в Болгарії 
після визволення країни, забезпе
чує тепер кооперативні і держав
ні землеробські господарства, а 
також трудове селянство всім не
обхідним сільськогосподарським 
реманентом і машинами.

Проти довоєнного 1939 року

го пакту ми підтримуємо зміц
нення англо-радянської друж
би і встановлення торговельних 
відносин між нашими двома 
країнами на взаємно вигідних 
умовах».

У відповіді трудящих міста 
Сталіно говориться:

«Обласна рада профспілок 
одержала вашу декларацію про 
дружбу.

Ми гаряче вітаємо заяву, яка 
міститься в ній, про необхід
ність зміцнення англо-радянсь
кої дружби і розширення тор
говельних зв'язків між наши
ми країнами, що було б цін
ним вкладом у справу зміцнен
ня миру.

Трудящі міста Сталіно і об
ласті відчули на собі весь жах 
війни і ненавидять її. Ми зай
няті мирною творчою працею 

ституту економіки Академії 
наук СРСР і радянських нау
ково-економічних кіл створено 
Радянський Торговельний Ко
мітет у складі 13 чоловік. Го
лова Комітету—Нестеров М. В. 
(голова Всесоюзної Торговель
ної палати).

(ТАРС).

допоможуть Англії розв'язати 
проблеми, які стоять перед нею; 
їх розцінюють, як зловісну озна
ку того, що становище погіршає 
ще більше, коли тягар переоз
броєння не буде зменшений.

Всі учасники сесії ясно розу
міють. яку колосальну небезпеку 
таїть у собі гонка озброєнь, що 
веде до війни".

Англійський народ, відзначаєть
ся в заяві, бажає, „щоб на зміну 
політиці переозброєння, яка явно 
веде Англію до краху, прийшла 
політика переговорів".

Генеральна рада Англійського 
комітету захисту миру закликала 
до ще ширшого розгортання кам
панії по збиранню підписів під 
Зверненням про укладення Пакту 
Миру.

(ТАРС).

Член ЦК компартії Індії Гопа- 
лан, виступаючи 10 лютого в Мад
расі на одному з мітингів, під
креслив необхідність формування 
в штаті Мадрас уряду, який скла
дався б з представників коаліції 
незалежних, комуністів і членів 
інших політичних партій, що сто
ять в опозиції до правлячої пар
тії Індійський національний конг
рес. Далі Гопалан відзначив, що 
коли б соціалісти приєднались до 
об'єднаного лівого фронту, то у 
членів партії Індійський націона
льний конгрес не було б ніякої 
надії на можливість сформування 
уряду.

Проте ворожість лідерів соціа
лістичної партії співробітництву з 
комуністами ще недавно була під
тверджена у виступі секретаря 
соціалістичної партії Менона.

(ТАРС).

; кількість вироблюваних сільсько
господарських машин та реманен
ту зросла більше як у сто разів. 
У нинішньому році обсяг продук
ції сільськогосподарського машіг 
побудування зросте проти мину
лого року не менше як на 70 про
центів.

і не хочемо повторення страж
дань і лиха, які несе війна.

Разом з усім радянським на
родом ми підписали Звернення 
Всесвітньої Ради Миру про ук
ладення Пакту Миру між 
п'ятьма великими державами. 
Ми впевнені, що англійський 
народ так само не хоче війни, 
і ми закликаємо вас ще актив- 

і ніше боротися за збереження 
міцного і тривалого миру, за 
зміцнення дружби між нашими 
народами.

Хай живе дружба між анг
лійським і радянським народа
ми!

Хай живе мир в усьому 
світі!»

Відповідь трудящим міста 
Шєффілд підписала велика гру
па керівників профспілкових ор
ганізацій міста Сталіно і об
ласті.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З'єднання корейської Народної 

армії в тісній взаємодії з частина- 
| ми китайських народних добро

вольців продовжують вести обо
ронні бої і завдавати втрат аме- 
рикано-англійським інтервентам і 
лісинманівським військам.

12 лютого в районі східного уз
бережжя частини зенітної артиле
рії і стрільці-мисливці за ворожи
ми літаками збили 6 літаків про
тивника.

** *
Як повідомляє Головне коман

дування Народної армії Корей
ської Народно-Демократичної Рес
публіки, на всіх фронтах частини 
Народної армії в тісній взаємодії 
з китайськими народними добро
вольцями продовжують вести обо
ронні бої з америкапо-англійськи- 
ми інтервентами і лісинмаиів- 
ськими військами, завдаючи їм 
серйозних втрат.

Стрільці-мисливці за ворожими 
літаками за останні три дні збили 
10 літаків противника.

(ТАРС).

„Американці навмисно 
затягують переговори 

про перемир'я в Кореї"
Газета голландських торговель

них кіл „Алгемейн ханделсблад" 
з роздратованням пише про зволі
кання переговорів про перемир'я 
в Кореї. Газета вказує на ге, що 
в Кореї б'ються війська під фла- 
гом ООН, а переговори про при
пинення війни провадять тіль.1^- 
американці. «Алгемейн ханделТ> 
блад" пише: „Розв'язувати питан
ня про мир у Кореї справа не 
тільки США, а ООН. Стає ясним, 
—вказує наприкінці газета, — що 
американці навмисно затягують 
переговори про перемир'я, вони 
хочуть продовження війни*.

(ТАРСИ*г

Американська окупація 
Франції

Газета „Юманіте" повідомляє, 
що в департаменті Верхня Марна 
будуються американські аеродро- 

I ми. Найближчим часом почнеться 
і будівництво військово-повітряної 

бази для американських важких 
бомбардувальників у Коломбе-ле- 
Шуазель (той же департамент).

Газета повідомляє, що населен
ня департаменту Верхня Марна 
рішуче виступає проти американ
ської окупації. Створюються комі- 

| тети захисту земельних ділянок, 
які французькі власті мають на
мір конфіскувати у селян і пере
дати американському командуван
ню для будівництва воєнних ае
родромів. Скрізь видно написи: 
„Американці, забирайтесь до Аме
рики!" (ТАРС).

Втрати французьких 
імперіалістів у В'єтнамі

Як повідомляє газета „Сесуар", 
головнокомандуючий французьки
ми збройними силами в Індо-Китаї 
генерал Салан визнав на прес- 
конференції 10 лютого в Ханої, 
що в результаті боїв протягом ос
танніх двох місяців французькі 
війська втратили понад 5.000 чо
ловік убитими, пораненими і по
лоненими. Генерал Салан уточнив, 
що тільки за січень цього року 
втрати становлять 2 449 чоловік, у 

І тому числі 1.400 чоловік убиті і 
пропали без вісті.

Проте, пише „Се су ар", згідно 
з телеграмою, яка виходить з в'єт
намських джерел, втрати фран
цузького експедиційного корпусу 
в районі Північного В'єтнаму за 
цей період дорівнюють 14 000 чо
ловік. (ТАРС).

Страйки в Італії
По всій Італії тривають страй

ки трудящих на підтримку вимог 
про підвищення заробітної плати. 
Протягом однієї доби страйкува
ли 50 тисяч трудящих і гірничо
добувних підприємств тресту 
„Монтекатіні". (ТАРС).
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Своєчасно закінчити 

ремонт тракторів.
По нашій Батьківщині (1 стор.).
Більше вугілля Батьківщині!

(2 стор.).
Республіканська нарада директорів 

МТС і спеціалізованих станцій Укра
їнської РСР (2 стор ).

В НОМЕРІ:
П. Ангеліна. — Товариш Сталін — 

великий прапороносець миру (2 сгор.).
Серго Орджонікідзе (3 стор.).
Результати неорганізованості

(З сгор.).
По нашому місту і району (4 стор.).
П. Войнилович. — Радіохвилі з надр 

Всесвіту (4 стор.).
Події в Кореї (4 стор.).

Своєчасно завершити 
ремонт тракторів

По нашій Ба/гьківщині
Виступаючи на першому 

з'їзді колгоспників-ударників, 
великий вождь трудящих 
товариш Сталін вказував: «До
сить тільки поліпшити викори
стання машин і тракторів, до
сить тільки поліпшити обро
біток землі—і ми доб'ємося то
го, що збільшимо кількість на
ших продуктів вдвоє, втроє».

Нині, коли вирішується го
ловне завдання соціалістичного 
землеробства в справі підви
щення врожайності сільсько
господарських культур, збіль
шення поголів'я громадського 
тваринництва та піднесення 
його продуктивності, роль МТС 

''“-^багато зростає.
Щоб успішно вирішити по

ставлені завдання, необхідно 
привести трактори, комбайни 
та-інші машини в бойову го
товність до весняно-польових 
робіт, забезпечивши безпере

бійне і високопродуктивне ви
користання їх на колгоспних 
ланах.

Саме тому листопадовий Пле
нум ЦК КП(б)У в своїй поста
нові записав, що своєчасне 
проведення ремонту машинно- 
тракторного парку є «важли
вим господарсько-політичним 
завданням у справі забезпечен
ня в 1952 році дальшого під
несення сільського господар
ства».

6 всі можливості успішно 
виконати державні завдання і 
в МТС нашого району. Проте 
вони неповністю використо
вуються.

Користівська МТС, наприк
лад, в січні спромоглася від
ремонтувати лише 10 тракто
рів з 17. За цей же час в 
Олександрійській МТС відремон
товано 8 тракторів з 23, а в 
лютому в обох МТС не вийшло 
з ремонту жодної машини.

Такий стан створився неви
падково. З початку ремонтних 
робіт тут не надали значення 
чіткій організації робіт, фор
мально керували соціалістич
ним змаганням. Замість того, 
щоб мобілізувати ремонтників 
на швидке і якісне виконання 
планів, керівники Користівської 
МТС вдалися до окозамилюван
ня. В першу чергу тут розпо
чали ремонтувати колісні ма

шини, які менше потрібують 
затрати сил і часу. За рахунок 
їх було виконано план ре
монту тракторів четвертого 
кварталу. Коли ж справа дій
ні іа до машин типу «ДТ—54», 
«С—80», «С—60». темпи різ
ко знизились. Щоб приховати 
свою бездіяльність, старший 
механік т. Лісовик дописав у 
зведення 5 тракторів, які ні
бито відремонтовано з 5 по 
10 лютого.

Серйозні недоліки з в Олек
сандрійській МТС. Трудова 
дисципліна дуже низька, та
бель виходів на роботу тракто
ристів не ведеться, наряди ви
даються з запізненням і не 
розцінюються, вузловий метод 
ремонту повністю не впровад
жений.

У багатьох машин, вже прий
нятих комісіями по актах, 
виявлені значні недоробки. Це 
свідчить про те, що керівни
ки МТС і механіки-контролери 
не ведуть боротьби за якість.

Повільними темпами прохо
дить також ремонт сільсько
господарського інвентаря—плу
гів, культиваторів, сівалок і ін.

Приклад передових колекти
вів країни і нашої області по
казує, що кожна МТС забез
печена всім необхідним для 
вчасного і якісного ремонту 

' машин.
Завдання партійних і проф

спілкових організацій МТС по
лягає в тому, щоб мобілізува
ти колективи на успішне ви- 
конання державних планів, 
широко розгорнути змагання 
за стислі строки і високу якість 
ремонту тракторів, довести до 
свідомості кожного працівника 
його роль в боротьбі за зраз
кову підготовку до весни ма
шинно-тракторного парку.

До виходу в поле залишаєть
ся небагато часу. Це посилює 
відповідальність за своєчасне 
закінчення ремонтних робіт.

У наполегливій боротьбі за 
і виконання плану, за високу 

культуру ремонтних робіт ме
ханізатори МТС внесуть свій 
достойний вклад у велику спра
ву боротьби за високий уро
жай 1952 року, за створення 
матеріальної бази комуністич
ного суспільства.

★

В селі Великі Сорочинці Мир
городського району. Полтавської 
області, розгорнулась підготовка 
до 100-річчя з дня смерті письмен
ника. Проводяться бесіди та лек
ції про життя й творчість пись
менника, організуються екскурсії 
в музей М. В. Гоголя.

На знімку: піонерська ланка ім. 
Зої Космодем'янської Велико-Со- 
рочинської середньої школи № 1 
на екскурсії в музеї М. В. Гоголя.

Фото П. Кекало.
(Прескліше РАТАУ).

★

Там, де вчився Гоголь
Глухим містом був Ніжин за 

часів Гоголя. Зараз це—впорядко
ваний центр великого сільсько
господарського району, місто з 
розвиненою промисловістю, з де
сятками культурних закладів.

Близько 100 років існувала в 
Ніжині „Гімназія вищих наук", в 
якій за весь час дістали освіту 
півтори тисячі дворянських син
ків. Педагогічний інститут імені 
М. В. Гоголя, відкритий у при
міщенні гімназії, за роки радянсь
кої влади закінчили понад 10 ти
сяч дітей трудящих. Зараз у міс
ті 7 тисяч учнів, які навчаються 
в 16 школах і технікумах.

На Донському магістральному 
каналі

Успішно йде будівництво Донсь
кого магістрального каналу. Час
тина його довжиною в 26 кіло
метрів уже готова до прийняття 
води. Завершується спорудження 
Нижне-Донського розподільного 
каналу довжиною в 73 кілометри, 
що відгалужується від магісіраль- 
ного. Весною стане до ладу Азов
ський розподільний канал дов
жиною в 90 кілометрів. 100 тисяч 
гектарів колгоспних земель Рос
товської області будуть зрошені 
у цьому році.

Портативний батарейний 
магнітофон

Спеціалісти Київського музич
ного комбінату спільно з праців
никами лабораторії звукозапису ін
ституту мистецтвознавства, фольк
лору і етнографії Академії наук 
Української РСР сконструювали 
портативний батарейний магніто
фон. Живлення від батарей дає 
можливість використати його в 
будь-яких умовах, де немає елек
трики.

Створення Всесоюзного Комітету по проведенню 
150-річчя з дня народження Віктора Гюго

Трудове піднесення на підприємствах столиці
Тисячі стахановців Московсько

го автозаводу імені Сталіна, які 
І стали на трудову вахту на честь 

сеції Верховної Ради СРСР, до
билися в ці дні великих вироб
ничих успіхів. На стахановському 
Першому підшипниковому заводі

Труби для
Колектив Нікопольського Пів

денно-трубного заводу підготував 
до відправки на будівництво Го
ловного Туркменського каналу 
велику партію безшовних труб.

Лекторій Академії
В Димерському районі, Київсь

кої області, два роки тому був 
створений лекторій Академії наук 
Української РСР. В цьому році 
тут прочитано вже 16 лекцій про

Польові роботи на півдні
Колгоспи Кабарди приступили 

до польових робіт. Тракторні 
бригади почали вибіркову оранку 
під сівбу ярих і боронування зябу.

Весняні польові роботи почали 
багато колгоспів Криму. Механі
затори закривакіть вологу, про
вадять оранку, підняття плантажу

Лов
Дуже рано в цьому році білу

га пішла з Чорного моря в гирло 
Дунаю. Вилківські колгоспники- 
рибалки (Ізмаїльська область) По
чали лов цієї цінної риби. Брати 
Овсяннікови впіймали білугу ва-

Медичне обслужування на заводі
Велика кількість лікарів, медич

них сестер і молодших медпра
цівників проводить меднко-сані- 
тарну і оздоровчу роботу в цехах 
Дніпропетровського металургійно

І імені Л. М. Кагановича бригади 
відмінної якості виконують змінні 
завдання на 230 процентів. Висо-

I кої продуктивності праці добили
ся в дні вахти стахановці заводу 
„Динамо" імені С. М. Кірова.

ликих будов
їх прокатку закінчено на місяць 
раніше строку. Нікопольські про
катники відправили кілька ваго
нів своєї продукції на будівниц
тво Каховського гідровузла.

наук УРСР в районі
досвід роботи передовиків сіль
ського господарства, про найно
віші досягнення науки і техніки. 
Цими днями в лекторії почалися 
гоголівські читання.

і підживлення озимих.
Колгоспи Чуйської долини (Кир

гизія) на місяць раніше, ніж то
рік, приступили до волого-зби
ральних подивів, які в умовах 
Чуйської долини забезпечують 
значне збільшення врожаю.

білуги
гою 177 кілограмів, в якій було 
24 кілограми ікри. Бригада рибо
ловецького колгоспу ім. Тимошен- 
ка виловила білугу, вага якої 
перевищує 180 кілограмів.

го заводу ім. Петровського. Під
приємство щороку витрачав на 
медичне обслужування металур
гів понад 1 мільйон карбованців.

(РАТАУ).

На честь 34 роковин Радянської Армії
На підприємствах, в устано

вах і учбових закладах Олек
сандрії проводяться бесіди і 
доповіді на теми: «Партія 
Леніна—Сталіна — організатор 
і керівник Збройних Сил Ра
дянської держави», «В. 1. Ленін 
і Й. В. Сталін—організатори і 
вожді Радянської Армії».

В бібліотеках, партійних ка
бінетах, червоних кутках влаш
товані виставки літератури і 
фотомонтажі, які відображають 
славний шлях Збройних Сил 

СРСР, показують історичиу 
роль В. 1. Леніна і п. В. 
Сталіна в створенні і зміцнен
ні Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту. Окремі 
стенди висвітлюють героїчну 
боротьбу воїнів країни Рад за 
свободу і незалежність нашої 
Батьківщини.

У ці дні багато стахановців 
—колишніх учасників Вітчиз
няної війни своєю самовідда
ною працею зміцнюють справу 
миру.

За рішенням Віденської се
сії Всесвітньої Ради Миру 26 
лютого цього року в усіх краї
нах відзначатиметься 150-річчя 
з дня народження великого 
французького письменника Вік
тора Гюго. Цей широкпй куль
турний захід, в ряду інших

Збори членів місцевого відділення товариства для поширення політичних і наукових знань
Днями відбулись загальні 

збори членів міського відділен
ня товариства для поширення 
політичних і наукових знань.

На зборах була заслухана 

таких же заходів ставить своєю 
метою дальший розвиток куль
турних зв'язків між народами 
в інтересах зміцнепня миру в 
усьому світі.

Радянський Комітет захисту 
миру і Спілка радянських пись
менників утворили Всесоюзний 

звітна доповідь голови товарист
ва тов. Жарій.

В обговоренні доповіді взяли 
участь тт. Рєпка, Борик, Лось, 
Судовий і інші.

Комітет по проведенню в СРСР 
150-х роковин з дня народжен
ня Віктора Гюго підгодовуван
ням 0. 0. Фадєєва. До складу 
Комітету ввійшли визначні дія
чі літератури і мистецтва.

(РАТАУ).

Обрано новий склад прав
ління товариства.

На зборах взяли участь сек
ретарі міськкому партії тт. Ата- 
нов і Харятонов.
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БІЛЬШЕ ВУГІЛЛЯ БАТЬКІВЩИНІ!
Збори парпгіймо-госги

На зборах партійно-господар
ського активу тресту «Олек- 
сандріявугілля», що відбулися 
13 лютого, з доповіддю про під
сумки виконання соціалістич
них зобов'язань за 1951 рік і 
чергові завдання виступив ке
руючий трестом тов. Альошин.

Доповідач докладно зупинив
ся на роботі підприємств, вик
рив недоліки і вказав на їх 
причини.

Більшість колективів успіш
но здійснили свої зобов'язан
ня. Шахта № 2, Олександрій
ська брикетна фабрика до 34 
роковин Великого Жовтня ви
конали річний план 1951 ро
ку. Багато надпланової продук
ції видав завод «Червоний ли
варник», електростанція. Десят
ки тисяч тонн вантажів додат
ково до завдання перевезли 
транспортники залізничної кон
тори тресту.

Підприємства тресту мали всі 
можливості виконати річний 
план, але їх не використали. 
Зовсім незадовільно працювали 
Байдаківська брикетна фабрика 
і Байдаківськпй вуглерозріз. 
Тут не зуміли привести в дію 
внутрішні резерви виробництва, 
ефективно завантажити техні
ку, не боролись з аваріями і 
простоями механізмів.

Говорячи про чергові завдан
ня, тов. Альошин вказав на не
обхідність створити на Байда- 
ківському вуглерозрізі фронт 
робіт для відвального агрегату, 
закінчити проходження розріз
ної траншеї, добре підготувати 
господарство розрізу до весня
ного паводку.

Енергетики повинні знизити 
витрати електроенергії на влас
ні потреби, удосконалювати 
технологічний процес.

Брикетникам необхідно повніс
тю освоювати потужність склад
них механізмів, покінчити з 
аварійністю, ліквідувати пил в 
цехах, який негативно впливає 
на продуктивність праці.

Для невпинного піднесення 
вуглевидобутку на шахтах слід 
ширше впроваджувати графік 
циклічності, механізувати ван
таження вугілля на транспор
тери, розвивати раціоналізатор-

Товариш Сталін—великий прапороносець миру
Рік тому, 17 лютого 1951 

року, була опублікована бесі- І 
да товариша И. В. Сталіна з ' 
кореспондентом «Правди».

Відповідь товариша Сталіна 
кореспонденту «Правди» кину- , 
ла яскраве світло на темні 
плани і підступи американсь
ких агресорів. Товариш Сталін 
викрив безсоромний наклеп па 
Радянський Союз американо- 
англійських паліїв нової сві
тової агресивної війни, яким 
потрібна війна для одержання 
надприбутків, для пограбуван
ня народів інших країн.

Полум'яним закликом про
лунали слова великого прапо
роносця миру товариша Сталіна 
про те, що «мпр буде збере
жений і зміцнений, якщо на
роди візьмуть справу збережен
ня миру в свої руки і від
стоюватимуть його до кінця».

Товариш Сталін вказав, що 
широка кампанія за збережен
ня миру, як спосіб викриття 
злочинних махінацій паліїв 

'арського активу тресту 
ський та винахідницький рух, 
поширювати серед гірників пе
редові методи праці новаторів.

Колективам всіх підприємств 
тресту слід наполегливо боро
тись за рентабельну роботу, 
зниження собівартості і підви
щення якості продукції, за нев
пинне піднесення продуктив
ності праці Необхідно привести 
в дію додаткові внутрішні ре
зерви виробництва для достро
кового виконання державного 
плану 1952 року.

В обговоренні доповіді взяли 
участь 16 чоловік.

Директор Байдаківської бри
кетної фабрики тов. Філатов 
викрив недоліки в роботі керо
ваного ним підприємства і роз
повів про ті заходи, які вжи
ває колектив для виконання і 
перевиконання плапу. Тов. Фі
латов критикував керівників 
Байдаківського вуглерозрізу тт. 
Філоненка і Артюхова за те, що 
вопи допускають постачання 
фабрики дуже вологим вугіллям.

Про трудові успіхи етаханов- 
ців енергетиків, розвиток раціо
налізаторського та винахідниць
кого руху, дійове соціалістичне 
змагання розповів директор 
електростанції тов. Нюренберг.

Машиніст екскаватора Байда
ківського вуглерозрізу тов. Яки- 
на зупинився на питаннях по
ліпшення побутового обслужу
вання трудящих. Він вказав на 
те, що керівники підприємства 
погано викопують колективний 
договір.

—Наш колектив,—сказав у 
своєму виступі наваловідбійник 
шахти № 2 тов. Немикін, — 
систематично виконує свої со
ціалістичні зобов'язання тому, 
що гірники впроваджують про
гресивні методи праці, удос
коналюють технологічний про
цес.

Начальник Байдаківського 
вуглерозрізу тов. Філоненко 
викрив причини відставання 
підприємства в минулому році. 
Він сказав, що на дільницях 
погано використовувались ме
ханізми, не дотримувались 
планово-запобіжного ремонту, 
не боролись з аваріями. Тепер 
ці уроки колектив урахував.

★

П. АНГЕЛІНА.
Член Радянського Комітету 

захисту миру
★

війни, має тепер першочергове 
значення.

Історичний виступ товариша 
Сталіна влив нові сили в ряди 
прихильників миру. Боротьба 
за мир, проти паліїв нової вій
ни стала справою сотень міль
йонів людей. Немає зараз та
кої країни на земній кулі, де 
б не лунав могутній голос тру
дящих на захист миру.

Кращі сини народів закли
кають прихильників миру і 
друзів свободи викривати і зри
вати злочинні плани зграї не
нажерливих і корисливих ім
періалістів, готових заради на
живи ввергнути людство в нову 
криваву бойню.

На початку минулого року 
Всесвітня Рада Миру прийняла 
Звернення про підписання Пак

, Олександріявугілля ‘
Головний інженер тресту 

« Олександріявугілля » тов. 
Шпекторов різко критикував 
керівників шахти № 3, які не І 
мобілізували колектив на під
вищення видобутку вугілля, 
не використовують внутрішніх 
резервів, поверхово займаються 
соціалістичним змаганням.

—Тт. Майборода і Щетнпков 
не дивляться вперед, не дбають 
про завтрашній день виробни
цтва, — говорить тов. ІІІпекто- 
ров. Ці господарники своє нев
міння по-більшовицькому ке
рувати намагаються прикрити 
нібито поганим плануванням.

Умови на двох шахтах од
накові, а результати різні. На 
шахті № 2, наприклад, виро
біток на одного робітника знач
но більший, ніж на шахті №3. 
Вся справа в умінні використа
ти можливості і резерви.

В своєму виступі секретар 
міськкому партії тов. Атанов 
підкреслив, що підприємства 
міста мають всі необхідні умо
ви для виконання і перевико
нання плану, для ритмічної, 
планомірної роботи. Необхідно 
пустити в хід всі резерви, по
силити догляд за обладнанням, 
повністю використати його по
тужність.

Особлива увага багатотисяч
ного колективу вугільників 
ОлексапдріІ повинна бути зо
середжена на питаннях бороть
би за високі якісні показники, 
за рентабельність кожного під
приємства, збільшення надпла
нових нагромаджень, економії 
сировини, матеріалів, електро
енергії.

Партійні і профспілкові ор
ганізації зобов'язані виховува
ти трудящих в дусі нетерпимо
го ставлення до недоліків, в 
дусі відповідальності за дору
чену справу. Треба зміцнити 
трудову дисципліну, ширше 
розгорнути масово - політичну 
роботу, конкретно керувати 
соціалістичним змаганням.

Збори партійно-господарсько
го активу прийняли вітального 
листа товаришеві Сталіну і взя
ли конкретні соціалістичні зо
бов'язання на 1952 рік.

ту Миру між п'ятьма велики
ми державами. Ця кампанія 
охопила всі країни і континен
ти. На чолі руху прихильни
ків миру іде наш великий народ.

Очолюваний Радянським Со
юзом рух за мир — наймогут- 
ніший, найнепереборніший рух 
сучасності — росте і шириться 
з кожним днем.

Радянський Союз вніс вели- ' 
чезний вклад у справу миру. 
Виражаючи волю всього радян
ського народу, Верховна Рада 
СРСР підтримала Стокгольмсь
ку Відозву про захист миру. Ії 
підписало понад 115 мільйонів 
іадянських громадян—все до- 
юсле населення нашої країни, 
^я могутня підтримка зробила 

величезний вплив на дальший 
розвиток руху прихильників 
миру, підняла його па нову, 
вищу ступінь, підготовила 
грунт для кампанії за підпи
сання Звернення про Пакт 
Миру між п'ятьма великими 
державами.

Республіканська нарада директорів МТС 
і спеціалізованих станцій Української РСР

У Києві закінчилась респуб
ліканська нарада директорів 
машинно-тракторних спеціалі
зованих станцій, яка тривала 
три дні. В ній взяли участь 
бригадири тракторних бригад, 
трактористи і комбайнери, стар
ші агрономи і старші механі
ки МТС, спеціалісти сільсько
го господарства, наукові пра
цівники,—всього близько 1.600 
чоловік.

З великим піднесенням учас
ники наради обрали до почес
ної президії Політбюро ЦК 
ВКП(б) на чолі з великим 
Сталіним.

З доповіддю про підсумки 
виконання договорів МТС з 
колгоспами в 1951 році і за
ходи по поліпшенню роботи 
МТС у 1952 році виступив мі
ністр сільського господарства 
УРСР тов. Н. Т. Кальченко.

— Колгоспники і колгоспни
ці, механізатори і спеціалісти 
сільського господарства Украї
ни,—говорить доповідач,—ши
роко розгорнувши соціалістичне 
змагання за виконання зобо 
в'язань, даних товаришеві й. В. 
Сталіну, добилися в минулому 
році значних успіхів у даль
шому піднесенні соціалістично
го землеробства і тваринництва, 
у зміцненні 1 розвитку громад
ського господарства колгоспів, 
підвищенні матеріального доб
робуту колгоспників.

У цих успіхах величезну 
роль відіграли машинно-трак
торні станції республіки, які 
стали основною і вирішальною 
силою колгоспного виробництва.

Кількість тракторів у 15- 
сильпому обчисленні збільши
лася за 1951 рік на 16 тисяч 
249, комбайнів — на 9 тисяч 
519. Механізмами проведено 80 
процентів усіх сільськогоспо
дарських робіт у колгоспах. 
План тракторних робіт 1951 
року машинно-тракторні стан
ції Міністерства сільського гос
подарства УРСР виконали на 
112,3 процента, Міністерства 
бавовництва УРСР — на 103,2 
процента, виробивши на 10,6 
мільйона гектарів умовної оран
ки більше, ніж у 1950 році. 
Планова собівартість гектара 

Яскравим свідченням все 
зростаючої сили прихильників 
миру в усьому світі є опублі
коване на початку січня ц. р. 
повідомлення Секретаріату Все
світньої Ради Миру. На-перше 
січня 1952 року по шестиде- 
сяти країнах під Зверненням 
Всесвітньої Ради миру зібрано 
596.302.298 підписів. В цих 
підписах висловлена незламна 
рішимість пайширших народ
них мас всіх країн не допус
тити здійснення людинонена
висницьких задумів америкапо- 
англійських імперіалістів.

Думки і погляди трудящих 
усіх країн світу звернені до 
нашої країни, де здійснились 
завітні мрії тружеників, де по
будовано соціалістичне суспіль
ство, де споруджується велична 
будова комунізму.

Радянські люди горді і щас
ливі тим, що наша країна є 
оплотом боротьби за мир в усьо
му світі. Перемоги нашого на
роду на фронті творчої праці, 
миролюбна політика Радянсь
кого Союзу здобули нашій краї
ні глибоку повагу і любов усьо-

тракторнпх робіт знижена до 
5 процентів. Завдяки цьому 
держава одержала близько 100 
мільйонів карбованців надплано
вої економії. Велику роботу про-* 
ведено по механізації трудо
містких процесів на тварин
ницьких фермах.

Більшість МТС підвищила’ 
продуктивність машин, поліп
шила якість тракторних робіт, 
виконала всі зобов'язання пе
ред колгоспами: Високих по
казників добилися в минулому 
році тракторні бригади, керо
вані Героями Соціалістичної 
Праці тт. Ангеліною, ПІульгою, 
Гіталовим, Перовою, а також 
бригади тт. Сулими з Межівсь- 
кої МТС, Дніпропетровської об
ласті, т. ’Іухна з АвдіївськоІ 
МТС, Сталінської області, т. Ро- 
січа з Роздільнянської МТС, 
Одеської області, т. Тепдітника 
із Зіньківської МТС, Полтавсь
кої області, та багато інших.

—У 1952 році,—продовжує 
доповідач, -машинно-тракторні 
станції республіки мають вико
нати тракторних робіт на 11,1» 
мільйона гектарів більше, ніж 
у минулому році. Велику 
тов. Кальченко приділив пи 
танням вчасної підготовки до 
весняної сівби, закінченню ре
монту тракторів і причіпного 
інвептаря, укладенню договорів 
з колгоспами на 1952 рік.

У дебатах на доповідь тс?*" 
Кальченка виступило 40 чоло
вік. Вони відмічали, що досяг
нуті успіхи в справі механіза
ції сільського господарства рес
публіки і підвищення врожай
ності всіх культур — результат 
великої допомоги з боку біль
шовицької партії, радянсько
го уряду і особисто товариша 
0. В. Сталіна.

На нараді виступив секретар’ 
Центрального Комітету КП(б) 
України тов. Л. Г. Мельников.

З великим піднесенням учас
ники наради прийняли віталь
ного листа вождю народів, кра
щому другові колгоспного селян
ства товаришеві Й. В. Сталіну.

(РАТАУ).

го прогресивного людства.
Героїчними трудовими будня

ми живе наша Вітчизна. Кипить 
робота на великих будовах ко
мунізму, дружно і злагоджено 
готовляться до весняної посів
ної кампанії колгоспники й 
колгоспниці, механізатори і 
спеціалісти різних галузей со
ціалістичного сільського госпо
дарства. Самовіддана праця ра
дянських людей—цінний вклад 
у справу миру.

Ми, радянські люди, висту
паємо в авангарді боротьби за 
мир, демократію, соціалізм. По 
цьому шляху, освітленому ге
нієм Леніна і Сталіна, разом з 
нами йдуть трудящі країн на
родної демократії, іде великий 
китайський народ.

Все волелюбне людство. з на
дією дивиться на Радянський 
Союз — могутній оплот миру. 
Думи і сподівання сотень міль
йонів простих людей звернені 
до товариша Сталіна—великого 
прапороносця миру. Трудящі 
маси знають: де Сталін — там 
перемога.
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Результати неорганізованості
П'ятнадцять років тому, 18 

лютого 1937 року, помер Гри
горій Костянтинович (Серго) 
Орджонікідзе — друг і бойовий 
соратник Леніна і Сталіна, ви
датний діяч більшовицької пар
тії і Радянської держави.

Життєвий шлях Серго — це 
відвалена боротьба, горіння, ро
бота без утоми в ім'я щастя 
трудящих, в ім'я торжества спра
ви Леніна—Сталіна.

Виходець із трудової сім'ї 
грузинського селянина, Серго 
сімнадцятирічнимюнаком в 1903 
році вступив у ряди більшо
вицької партії і з того часу до 
останнього подиху боровся під 
прапором Леніна—Сталіна, пе
ребуваючи в передових рядах 
борців за комунізм. Г. К. Орд
жонікідзе виріс, виховався і за
гартувався в рядах партії під 
безпосереднім керівництвом 
Леніна і Сталіна. Під керів
ництвом товариша Сталіна з 
юнацьких років він працював 
у революційному підпіллі в За
кавказзі, ставши одним з най
крупніших організаторів партії. 
Сталінську виучку Серго до- 

-чі іювнює під керівництвом Іллі
ча, частково, в ленінській пар
тійній школі в Лонжюмо під 
Парижем.

Викопуючи вказівки Леніна 
і Сталіна, Серго проводить ве
личезну роботу по організації 
Празької конференції, що від
булася в січні 1912 року. Ця 
історична конференція «підвела 
підсумок всій попередній бо
ротьбі більшовиків з опортуніз
мом і постановила вигнати з 
партії меншовиків» (Історія 
ВКІІ(б). Короткий курс). Кон
ференція оформила самостійне 
існування більшовицької партії.

На Празькій конференції 
Г. К. Орджонікідзе був обраний 
до складу Центрального Комітету 
партії. Прямо з конференції 
Серго за дорученням Леніна 
їде в Росію, щоб зв'язатись з 
товаришем Сталіним, який пе
ребував у вологодському зас
ланні. Товариш Сталін на Празь
кій конференції був обраний 
заочно до складу ЦК і керів
ником Російського бюро ЦК, 
куди входив і Орджонікідзе.

Серго, як член Російського 
бюро ЦК, невтомно веде орга
нізаційну, пропагандистську і 
агітаційну роботу, громить во
рогів партії—меншовиків-лікві- 
даторів, згуртовує партійні ря
ди навколо Леніна і Сталіна.

Тернистий був шлях старої 
більшовицької гвардії, яка пра
цювала в підпіллі, під градом 
найжорстокіших репресій. Із 
14 років революційної боротьби 
в умовах царського самодер
жавства вісім років Серго про
вів у тюрмах, на каторзі, в 
засланні. Через все це він прой
шов з гордо піднятою головою, 
через все це він проніс неви

До 100-річчя з дня смерті М. В. Гоголя
Діяльно готуються до відзна

чення сторіччя з дня смерті 
великого російського письмен
ника Миколи Васильовича Го
голя вчителі та учні Олексан
дрійської середньої школи №1.

Викладач української мови 
та літератури тов. Юспіна про
читає для членів літературного 
гуртка доповідь «Гоголь і ук
раїнська література».

Серго Орджонікідзе
(До 15річчя з дня с'мерті)
черпну віру в торжество спра
ви Леніна—Сталіна.

Лютнева революція застає 
Серго в далекому якутському 
засланні—в селі ІІокровському. 
Звідси він їде в революційний 
Петроград, до Леніна і Сталіна. 
Серго бере активну участь в 
роботі VI з'їзду партії, де він 
виступає з доповіддю по пи
танню про неявку Леніна на

суд контрреволюційного Тимча
сового уряду. Орджонікідзе слі
дом за Сталіним зі всією прис
трастю висловлюється проти 
явки Ілліча па суд контррево
люції, бо це був би не суд, а 
фізична розправа над великим 
вождем пролетаріату. З'їзд під
тримав цю точку зору, висло
вившись проти явки Ілліча на 
суд контрреволюціонерів, явки, 
якої ще до з'їзду домагалися 
мерзенні зрадники — троцькі, 
каменєви, рикови і інші.

Коли грянув Великий Жов
тень, партія, Ленін і Сталін 
посилають Серго на найвідпо
відальніші ділянки класових 
битв. Буквально на другий день 
після перемоги Жовтневої рево
люції Г. К. Орджонікідзе пере
можно бореться під Пулковим 
на чолі червоногвардійських 
пролетарських загонів проти 
військ Краснова і Керенського. 
У грізні роки громадянської 
війни Серго виступає як один 
із видатних будівників Черво
ної Армії і її полководців. «З 
певичерпною енергією і рево
люційним ентузіазмом створював 
він і вів загони, полки, дивізії 
Червоної Армії на боротьбу за 
справу народів, за соціалізм». 
(Ворошилов).

Багато кипучої енергії Серго 
віддав справі визволення на
родів Закавказзя від наймитів 
імперіалізму—меншовиків, мус- 
саватистів, дашнаків та інших 
ворогів революції. Після вста
новлення радянської влади в 
Азербайджані, Грузії і Вірменії 
Серго невтомно працює над 
згуртуванням народів Закав
каззя навколо партії, твердо

Учні восьмих, дев'ятих і де
сятих класів під керівництвом 
вчительки тов. Вдовиченко пи
шуть реферати на теми: «Пат
ріотичні ідеї в творчості Гого
ля», «Роль Гоголя в розвитку 
драматургії», «Гоголь—на ра
дянській сцені», «Світове зна
чення Гоголя» та інші.

Учасники драматичного гурт- 
, ка розучують уривки з п’єсі 

проводячи в життя ленінсько- 
сталінську національну полі
тику.

Обраний в 1926 році на ви
сокий пост голови ЦКК ВКП(б), 
Серго всіма силами своєї ве
ликої душі веде боротьбу за 
згуртування партії навколо ле
нінсько-сталінського ЦК, нав
коло продовжувача справи 
Леніна—товариша Сталіна. Він 
завдає нищівних ударів троць- 
кістськобухарінським і іншим 
зрадникам, оберігаючи, як зі
ницю ока, ленінсько-сталінсь
ку чистоту рядів партії, її мо
нолітність.

Серго Орджонікідзе був од
ним із тих, хто увійшов у ке
рівне ядро партії, що склалося 
після смерті Леніна, яке під 
керівництвом товариша Сталіна 
відстояло прапор ленінізму, 
згуртувало навколо цього пра
пора радянський народ і при
вело його до соціалізму.

Біля семи останніх років 
свого життя Г. К. Орджонікід
зе керував розвитком важкої 
промисловості цього станово
го хребта всієї соціалістичної 
економіки. «Під його керівниц
твом важка промисловість пе
ретворилась у величезну світо
ву силу і на ділі стала біль
шовицькою базою технічної 
реконструкції всього народно
го господарства». (Молотов).

Як справжній ленінець ста- 
лінець, Серго з виключною 
чуйністю ставився до людей, 
підтримував ініціативу. Він ба
гато зробив для розвитку ста- 
хановського руху, вбачаючи в 
ньому прояв невичерпних сил 
соціалізму. На першій Всесо
юзній параді стахановців Серго 
говорив: «Завдання всіх госпо
дарників, інженерів, техніків— 
всіх справжніх командирів ви
робництва — під керівництвом 
нашої більшовицької партії, 
очолити цей рух і рушити 
вперед до нових і нових пере
мог на шляху будівництва со
ціалізму. Більш почесного зав
дання немає і не може бути 
для командира соціалістичної 
промисловості, транспорту і 
соціалістичного землеробства. 
І тоді ми не раз ще прийдемо 
до товариша Сталіна горді, з 
радісними повідомленнями про 
те, як ми по-більшовицькому 
проводимо в життя його вказів
ки».

Минуло п'ятнадцять років як 
немає з нами незабутнього 
Серго, Та справа, за яку він 
віддав своє героїчне життя, — 
справа комунізму — з кожним 
роком все більше торжествує. 
Пам'ять про Серго Орджонікід
зе завжди, для всіх грядущих 
поколінь буде служити закли
ком до беззавітної боротьби 
за комунізм, за справу Леніна 
— Сталіна.

Гоголя «Ревізор», які постав
лять на сцені шкільного клубу.

В школі оголошено конкурс 
на краще читання уривків з 
творів письменника.

Готується також альбом «Наші 
рецензії», в який будуть зане
сені враження учнів про ху
дожні образи з творів велико
го російського письменника.

С. МІркотии. ,

Ремонтні майстерні Олександ
рійської МТС оснащені багатою 
технікою і кваліфікованими кад
рами. Це створює необхідні 
умови для успішного ремонту 
машинно - тракторного парку. 
Проте, погано поставлена орга
нізаційна і масово-політичпа ро
бота серед ремонтників, зволі
кають виконання державних 
завдань.

Основою успіху кожної спра
ви, як відомо, є міцна трудова 
дисципліна. Та її не відчуває
ться в МТС. Облік виходу на 
роботу бригадирів тракторних 
бригад і трактористів не ведеть
ся, по кілька днів не відмічаю
ться в табелі і штатні праців
ники майстерень.

Тому не рідкі випадки, коли 
ремонтники запізнюються, а 
іноді по кілька днів не вихо
дять на роботу. Це позначає
ться на строках ремонту ма
шин. Так, трактор «У—2» №48, 
який перебуває в процесі скла
дання, 11 і 12 лютого не ре
монтувався лише тому, що лю
дей, які мали виконувати цю 
роботу, не було.

Незадовільно поставлена й 
масово-політична робота. В 
майстернях мало закликів, дав
но пустує дошка показників, 
рідко випускаються стінні газе
ти та бойові листки, а на Дош
ку пошани занесені люди, які 
відзначились... у 1950 році.

Торік при МТС відбудгщапо 
просторий червоний куток. Ме
ханізатори сподівались, що вони 
зможуть у вільні години почи
тати газету, журнал, пограти в 
шахи, доміно, шашки. Та надії 
не виправдались. Заступник ди
ректора МТС т. Шорін перетво
рив червоний куток у примі
щення для зборів.

Погана організація праці від
чувається у всіх цехах.

У мідницькому цеху ми по
просили мідника т. Живолупа 
показати нам наряд на роботу. 
Перекидаючи папірці, він подав 
паряд за друге лютого.

—Нарядів після цього числа 
я не одержував,—говорить тов. 
Живолуп. Не мав нарядів на 
роботу за 11 і 12 лютего також 
коваль т. Дубенко. У всіх на
рядах, які довелось нам бачи
ти, роботи, які повинні вико
нуватись, не розцінені.

Працівники ковальського та 
мідницького цехів в ці дпі мало 
завантажені.

—Немає роботи,—заявляють 
вони.

Бригада по перевірці ремонту тракторів:
П. Роздобудько—інспектор по визначенню 

врожайності.
A. Фронтов, Г. Савченко—механіки Корис- 

тівської МТС,
B. Смоляр—працівник редакції.

Всемірно підтримувати
Колгоспники рільничих бригад 

і тваринники артілі імені 12- 
річчя Жовтня докладають ба
гато сил і енергії, щоб вирос
тити у 1952 році високі вро
жаї, піднести продуктивність 
тваринництва. Проте правління 
колгоспу не підтримує прагнен
ня хліборобів і нерідко відка
зує їм у допомозі.

Так, на фермах великої ро
гатої худоби щодня відчуваєть
ся нестача кормів, а той корм, 
що є, не подрібнюється. Про 
це тваринники не раз допові
дали правлінню, але змін не 
сталося. Тому тварини перебу-

Тим часом, підготовка до вес
ни причіпного сільськогоспо
дарського інвентаря зволікаєть
ся через нестачу спеціалістів.

Як показує досвід передових 
МТС, впровадження вузлового 
методу набагато прискорює ре
монт машин. Але тут його не
дооцінюють. По вузлах ремон
тується лише група електро
обладнання, поршнева група і 
група аксельраторів і регулято
рів. Всі інші роботи провадять
ся силами бригад.

Про погану організацію пра
ці розповідає бригадир трактор
ної бригади № 13 т. Нога.

—Наш трактор «ХТЗ—ЛАТІ» 
стоїть в майстерні майже три 
місяці. Місяць складався на 
нього дефектний акт. Але й 
після того справи не покраща
ли. До наших зауважень та 
пропозицій директор МТС тов. 
Горбенко не прислухається. А 
коли ми спробували сказати, 
що краще б організувати ре
монт по вузлах, віп відповів: 
«Будете ремонтувати самі».

З цих причин МТС непри
пустимо відстає.

У січні з плану 23 тракторів 
тут відремонтовано лише 8. 20 
тракторів повинно вийти в лю
тому, але за 12 днів жодного 
трактора не відремонтовано. По- 
вільпо ремонтуються також ком
байни та причіпний інвентар. 
Якість ремонту багатьох машин 
не відповідає вимогам. Проте 
це не завадило дирекції МТС 
прийняти їх по актах з оцін
кою «задовільно».

Ось кілька фактів У трак
тора «ХТЗ» № 13 немає ко
зирка повітреочищувача, від
сутній щиток, не затягнуті 
дві гайки головки блока та 
не зашплінтовані два шатунних 
болти. У тракторі «ХТЗ» № 42 
не закріплений бак для пально
го, глушитель потрібує заміни, 
не зашплінтований палець пе
далі муфти зчеплення, а кор
пус її без одного болта.

Виявлені недоліки також у 
тракторах «ХТЗ» №№ 16, 22, 
23, 44, 45 та інших.

Лютий—вирішальний місяць 
ремонту машинно-тракторного 
парку.

Директор МТС т. Горбенко, 
його заступник по політчасти- 
ні т. ІІІорін мусять рішуче 
зміцнити дисципліну, поліпши
ти організацію праці і масово- 
політичну роботу серед ремонт
ників.

прагнення колгоспників
[ вають на фермах у незадовіль

ному стані.
У колгоспі незадовільно ре

монтується сільськогосподарсь
кий реманент. Замість того, 
щоб прискорити цю роботу, 
колишній голова колгоспу Гру
ша дав ковалям безглузде роз
порядження—змащувати інвен
тар і вважати його відремонто
ваним.

Правлінню колгоспу і його 
новообраному голові т. Гарку
ші треба зважити на запити 
колгоспників, прислухатись до 
них.

А. Швидкий, 
голова. Недогарської сільради.
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ПО НАШОМУ МІСТУ 
І РАЙОНУ

На знімку: біля Олександрійського міського мебльового магази
ну покупці, з метою придбання, оглядають меблі.

Фото Г. Танського.

Конференція працівників дитячих будинків
Днями у Войнівці відбулась 

обласна науково-практична кон
ференція працівників дитячих 
будинків Кіровоградської об
ласті.

Учасники конференції заслу
хали доповіді про досвід ідейпо- 
подітичного виховання в дитя
чому будинку ім. М. В. Фрун-

Технічний
Лекторій для інженерно-тех

нічних працівників і новаторів 
виробництва створений в Олек
сандрійському тресті «Укрвуг- 
лемонтаж».

До читання лекцій залучені 
досвідчені інженери, науко

Гурток юних
В середній школі № 2 пра

цює багато предметних гуртків. 
Вони допомагають учням по
глиблювати знання, прищеплю
ють їм практичні навички.

Велику роботу провадить ма
тематичний гурток, який від
відують учні восьмих класів. 
Заняття тут відбуваються двічі 
па місяць. Гуртківцям прочи
тано багато цікавих лекцій і 
доповідей, зокрема, на такі те
ми, як «Боротьба за мир в 

ве, про роль піонерської орга
нізації у вихованні дружного 
дитячого колективу, про друж
бу і товаришування тощо.

В роботі конференції взяли 
участь директори, зав. учбовими 
частинами, вихователі та піо- 
нервожаті дитячих будинків.

лекторій
ві працівники Дніпропетровсь
кого гірничого інституту та 
стахановці підприємств.

Крім лекторію, організовані 
курси для майстрів і стаханов- 
ські школи для бригадирів.

математиків
числах», «Математика і астро
номія», «Історична довідка про 
видатного російського матема
тика Остроградського», «Нова 
теорія 0. Ю. Шмідта» та інші.

За планом гуртка в другому 
півріччі навчального року вось
микласникам буде прочитано 
ще ряд цікавих лекцій і допо
відей, провадитимуться вимірю
вальні роботи па місцевостях, 
передбачено вивчення нових 
методів швидкого рахунку тощо.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
14 і 15 лютого з'єднання корей

ської Народної армії разом з час
тинами китайських народних доб
ровольців вели з противником 
оборонні бої місцевого значення.

За 2 дні збито 4 літаки против
ника.

(ТАРС).ПЕРЕГОВОРИ ПРО ПЕРЕМИР’Я В КОРЕЇ
Кореспондент агентства Сінь- 

хуа повідомляє з Кесона:
13 лютого засідання штабних 

офіцерів, які обговорюють пункт 
3-й порядку денного переговорів 
про перемир'я в Кореї, корейська 
і китайська сторона знов закли
кала американську сторону серйо
зно розглянути і прийняти розум
ну пропозицію корейської і ки
тайської сторони, яка передба
чає встановлення межі щомісяч
ного чергування військ у ЗО ти
сяч чоловік і призначення по 4 
пункти вивантаження в тилу кож
ної сторони.

На засіданні штабних офіцерів, 
які обговорюють пункт 4-й по
рядку денного, обидві сторони 
завершили обмін думками, які 
грунтуються на порівнянні і вив
ченні корейської і китайської про
позиції від 3 лютого і американ
ського робочого проекту. Досяг
нуто договореності про те. що, 
починаючи з завтрашнього дня, 
обидві сторони розпочнуть обго
ворення і конкретне формулюван
ня всіх положень, відносно яких 
уже досягнуто взаємної згоди.

(ТАРС).

Становище дітей 
у капіталістичних країнах 
Політика війни, голоду і злид

нів, проваджена правлячими кола
ми країн імперіалістичного табо
ру, веде до різкого погіршення 
умов життя трудящих мас. Особ
ливо тяжка доля юного покоління , 
цих країн. Мільйони дітей голо
дують, позбавлені елементарної 
медичної допомоги, не можуть 
здобути освіту.

У Франції щороку вмирає 41 ти
сяча грудних дітей. 12 мільйонів 
італійців віком до 14 років живуть 
у тяжких санітарно - гігієничних 
умовах.

У СІ11А не вчаться мільйони ді
тей. В країні невистачає 600 ти
сяч класних кімнат. Під загрозою 
звільнення вчителі виховують ді
тей в дусі шовінізму і міліта- ’ 
ризму.

450 тисяч юнаків і дівчат За- І 
хідної Німеччини, які закінчили 
школу, не мають можливості здо- | 
бути дальшу освіту.

(ТАРС). І

Китайський народ відзначив другі роковини 
підписання Радянсько-Китайського Договору

\ 14 лютого китайський народ 
урочисто відзначив другі роко- 
випи з дня підписання Китай
сько-Радянського Договору про 
дружбу, союз і взаємодопомогу.

У Пекіні і Шанхаї відбулись 
урочисті збори, присвячені ЦІП 
знаменній даті.

Китайські газети опублікува
ли численні матеріали, присвя

Новобудови Чехословаччини
ПРАГА. В народно-демократич

ній Чехословаччнні успішно спо
руджуються заводи, фабрики, 
шахти, електростанції. Багато з 
них уже вступили в експлуата
цію. У Кончище, поблизу Остра- 
ви, споруджується потужний ме
талургійний комбінат. На сході, 
поблизу міста Кошице, розпочато

Безчинства гомінданівських банд у Бірмі
У Північній Бірмі відбуваються 

воєнні сутички між гомінданівсь
кими інтервентами і військами 
бірманського уряду. В Кенгтунгу 
(Північно-Східна Бірма) гомінда- 

Американські нрави
НЬЮ-ЙОРК, (ТАРС). Амери

канська преса висловлює тривогу 
з приводу великого поширення в 
СПІД пияцтва, яке набрало роз
мірів національного лиха.

Як повідомляв недавно нью- 
йоркський журнал „Нью ріпаблік", 
60 млн. американців споживають 
спиртні напої у великій кількості. 
В країні 4 мільйони невиліковних 

У ПАРИЖІ

Парижанин: „Вернемося краще додому, я дуже боюся „вулично
го руху"! Мал. А. Баженова.

чені другим роковинам Дого
вору.

Великий і непорушний союз 
між Китаєм і Радянським Сою
зом, писала газета Цзефанжі- 
бао», є найважливішою гаран
тією безпеки Китаю і могут
ньою цитаделлю миру на Дале
кому Сході і в усьому світі.

(ТАРС).

будівництво другого металургій
ного комбінату. В Готвальдівській 
області розгорнулось будівництво 
великої теплової електростанції. 
На чехословацьких будовах ши
роко застосовуються радянські 
методи праці, радянські будівель
ні машини.

(РАТАУ).

нівці продовжують тероризувати 
населення, відбирають у нього 
продовольство і худобу.

(ТАРС).

алкоголіків, ще приблизно у З 
мільйонів бувають запої (в тому 
числі у 500 тис. жінок).

Журнал повідомляє, що значне 
число військовослужбовців дово
диться відчисляти з армії за алко
голізм.

З цієї ж причини щодня виявля
ються непрацездатними в серед
ньому 170 тис. чоловік.

Бесіди на наукові теми

Радіохвилі з надр Всесвіту
Радіо міцно ввійшло в життя і 

побут радянських людей. Завдя
ки йому, ми можемо, не виходя
чи із своєї квартири, слухати ос
танні вісті і передачу музичних і 
літературних творів, виступи ар
тистів, письменників, знатних лю
дей країни.

Як проходить передача людсь
кого голосу чи музики по радіо?

Відомо, що спеціальні установ
ки перетворюють музичні звуки 
або голос людини в електричне 
коливання. Ці коливання з допо
могою радіостанцій, випроміню
ючих електромагнітні хвилі, пе
редаються в простір. Швидкість 
розповсюдження радіохвиль, як 
будь-яких інших електромагніт
них хвиль, становить 300 тисяч 
кілометрів на секунду. Радіоприй
мачі перетворюють електричні ко
ливання знову в звукові.

Ми звиклй вважати, що джере
лом радіохвиль є радіостанції, 
створені людиною. Однак за ос
танні ЗО років виявлено, що ра
діохвилі випромінюють не лише 
наші радіостанції, але також і 
Сонце та далекі зірки. <

Давно вже радіоаматори-корот- 
кохвильовики помітили, що вдень, 
коли Сонце буває високо над го
ризонтом, в прийомі виникають 
різні перешкоди: шум, потріску
вання і т. п.

Виявляється, що при такому 
становищі Сонця від нього при
ходить до нас більше радіохвиль, 
ніж коли воно перебуває на го
ризонті або за горизонтом. Але 
те, що для короткохвильовика є 
небажаною перешкодою, для аст
ронома може являти надзвичай
ний інтерес.

До цього часу для астронома 
вісниками далеких світил були, в 
основному, світлові промені. Ці 
промені являють собою теж елек
тромагнітні хвилі тільки надзви
чайно короткі—в стотисячні долі 
міліметра, тоді як довжина ра
діохвиль вимірюється від долей 
сантиметрів до кількох кіломет
рів.

Сонце випромінює електрома
гнітні хвилі найрізноманітнішої 
довжини, але до поверхні Землі 
доходять хвилі довжиною тільки 
від 13 метрів і до кількох санти

метрів. Всі останні хвилі в значній 
мірі затримує особливий, наелек
тризований шар, що перебуває в 
земній атмосфері на висоті 100 — 
200 кілометрів від рівня моря.

Чотири роки тому радянські 
астрономи зробили цікаве відкрит
тя, яке показало, що радіовипро
мінювання іде не лише з поверх
ні самого Сонця, але і від соняч
ної корони, яку можна бачити в 
час повних сонячних затемнень.

Коли випромінює радіохвилі 
Сонце, то можна чекати випромі
нювання і від зірок, тому що вони 
по своїй природі подібні Сонцю, 
яке є теж зіркою, але найближ
чою до Землі.

Віддаль від Землі до зірок біль
ша, ніж віддаль до Сонця, в сотні 
тисяч, у мільйони і мільярди ра
зів, тому вони і здаються нам ли
ше крапками. Уловлювання радіо
випромінювання зірок ведеться 
особливими „радіотелескопами", 
які являють собою металеві ввіг
нуті дзеркала з поперечником у 
вісім—десять метрів. У фокусі та
кого дзеркала, де збирається вся 
відбита від поверхні енергія, міс

титься особливої конструкції чут
ливий, самопишучий радіоприй- 

I мач. Зірки так далеко, що поки- 
| що можемо уловлювати радіови- 
I промінювання не від окремих зі

рок, а від цілих ділянок на не
босхилі.

1 все ж подібні досліди вже да
ли позитивні для астрономів нас
лідки. Вдалось вирішити ряд спір
них питань, як, наприклад, питан
ня про те, чи є величезне скуп
чення зірок в центрі Галактики 
чи немає його.

Погляньте в безхмарну і безмі
сячну ніч на небо, і ви побачите 
білувату полосу, що охоплює ду
гою весь небосхил. Ця полоса 
зветься Молочним шляхом. Кіль
кість зірок, що входять в Молоч
ний шлях (астрономи називають 
його Галактикою), становить за 
визначенням радянських учених не 
менше ста п'ятидесятп мільярдів. 
Давно вже висловлювались перед
бачення, що в центрі Галактики є 
велике скупчення зірок, але поба
чити його не можна навіть в най- 
могутніші телескопи.

Між нами, спостерігачами з 
Землі, і центральною частиною 
Галактики міститься велика кіль
кість пилевидної матерії, яка по
дібно хмарам, закриває собою все, 
що перебуває за нею. Багато аст
рономів буржуазних країн поспі

шили заявити, що „людина ніколи 
не зможе пізнати, чи є скупчення 
зірок в центрі Галактики, через 
те, що цього пізнати неможливо":

Коли на ділянку неба, де перед
бачалась центральна частина Га
лактики, були спрямовані радіо
телескопи, самопишучі прибори 
зразу виявили особливо інтенсив
не радіовипромінювання, що під- 

і тверджуе наявність великої кіль
кості зірок.

Так ще раз досягнення науки 
завдали поразки твердженням ідеа
лістів про невпізнання світу. З 
кожним роком радянська астроно
мія одержує все нові методи для 
дослідження Всесвіту, проникаю
чи все далі і далі в її безмежні 
простори.

Радянські вчені в своїй роботі 
по вивченню Всесвіту керуються 
відомим положенням діалектично
го матеріалізму, що „нема в світі 
речей, яких не можна впізнати, а 
є лише речі, ще не пізнані, які 
будуть розкриті і пізнані силами 
науки і практики".

П. Войниловнч, 
доцент, науковий працівник 

Московського Планетарія.
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Праця для Вітчизни — 
велике щастя

На честь сесії Верховної Ради СРСР

Все яскравіше, все виразні
ше вимальовуються в нашій 
країні риси майбутнього кому
ністичного суспільства. їх мож
на бачити в бурхливому зрос- 
танпі виробничих сил, у спо
рудженні великих будов кому
нізму. їх можна бачити в куль
турному рості радянських лю
дей, в благородному піклуван
ні мільйонів трудівників про 
підвищення продуктивності пра
ці.

Свою любов до рідної Бать
ківщини трудящі нашої про
мисловості і соціалістичного зем
леробства підкріплюють прак
тичними ділами самовідданою 
чрацею. Вони з гордістю пов
торюють слова В. Маяковського: 

Зго мой труд вливаетея 
в труд моей рсспублики.

Ще попад ЗО років тому в 
перших комуністичних субот- 
циках В. 1. Ленін побачив 
фактичний початок, ростки ко
мунізму. Хоч в першому су- 
ботнику взяло участь небагато 
більше 200 чоловік. Зараз в 
нашій промисловості, в сіль
ському господарстві—мільйони 
стахановців, які вишукують все 
нові й нові шляхи, щоб прис
корити рух нашої країни до 
комунізму. Мільйони робітників 
і колгоспників самовіддано тру
дяться, усвідомлюючи велич 
своєї буденної праці.

Благородними патріотичними 
прагненнями сповнені дні пе
редових людей—стахановців ву
гільної промисловості міста 
Олександрії — гірників, буді
вельників, екскаваторників, 
автотранспортників, токарів, 
слюсарів, енергетиків. Б'є клю
чем творча думка передовиків 
виробництва. Від стахановців- 
новаторів та інженерно-техніч
них працівників Олександрійсь
кої електростанції дише за ос
танні дпі надійшло понад 12 
раціоналізаторських пропози
цій, спрямованих на поліпшен
ня використання механізмів і 
технологічного процесу.

Славними ділами відзнача
ються гірники шахти № 2 на
валовідбійники Іван Осиченко, 
Григорій Шило, Григорій Пу
ховий та інші, які виконують 
по півтори—дві норми, видають 
щодня десятки тонн надплано
вого вугілля.

Водій-стахаповець автотран
спортної контори Семевівського 
тресту Яків Іванепко змагався 
за 150 тисяч кілометрів про
бігу своєю автомашиною «ЗІС 
—150» баз капітального ре
монту. Пройшовши 170 тисяч 
кілометрів, Яків Івапенко зе
кономив 2.200 літрів иально- 

I го, заощадив державі 19 тисяч 
і 460 карбованців.

Шофер т. Івапенко має своїх 
послідовників в автотранспорт
ній конторі тресту Олександ- 
ріявуглерозріз» водіїв Андрія 
Дудника та Івана Онищенка, які 
теж вже пройшли попад 100 
тисяч кілометрів без капіталь
ного ремонту.

Серед будівельників Семенів- 
ського тресту за свої стаханов- 
ські діла заслужепою повагою 
користується швидкісна комп
лексна бригада Петра Денисен- 
ка, яка на спорудженні жит
лових будинків систематично 
дає по півтори норми.

Нині піклування про інтере
си всього суспільства стали ха
рактерною рисою радянських 
людей. Для них інтереси дер
жави—над усе.

Великий Ленін указував, що 
і «комунізм починається там, де 

з'являється самовіддана, пере
магаюча тяжку працю, турбо
та рядових робітників про 
збільшення продуктивності пра
ці, про охорону кожного пуда 
хліба, вугілля, заліза та інших 
продуктів, які дістаються не 
тим, хто працює особисто, і не 
їх «ближнім», а «далеким», тоб
то всьому суспільству в цілому, 
десяткам і сотням мільйонів 
людей...» (Твори, т. 29, стор. 
394).

Партія Леніна—Сталіна вихо
вує радянських людей в дусі 
високої, свідомої трудової дис
ципліни, бо соціалізм і праця 
невіддільні одне від одного.

Для передових радянських 
людей нема більшої радості, як 
усвідомлення того, що їх труд 
сприяє зміцненню своєї рідної 
соціалістичної Вітчизни.

Велика мета побудови кому
ністичного суспільства вдохнов- 
ляс наших людей на трудові 
подвиги.

Успіхи гірників
Успішно працюють гірпики 

шахти № 2. Приводити в дію 
додаткові внутрішні резерви для 
дострокового виконання квар
тального плану, колектив вирі
шив видобувати вугілля не на 
двох дільницях, а на одній. Ро
бота по-новому принесла знач
ний успіх.

У змаганні добрих показни
ків добивається дільниця, очо
лювана Петром Ярмолюком. Тут 
застосовано графік циклічності. 
Це забезпечує невпинне підне
сення продуктивності праці і 
видобуток вугілля. Якщо раніш 
дільниця давала 250 тонн ву
гілля, то зараз —на 50 тонн 
більше.

Високою продуктивністю пра
ці відзначаються наваловідбій
ники Іван Оспчснко, Григорій 
Шило, Григорій Пуховий, які 
змінні норми виконують на 
150—160 процентів. На підго
товчих роботах краще всіх 
працює прохідник Микола Крав- 
цов. При завданні 58 санти
метрів він дає до 1 метра про
ходки.

Колектив шахти, збільшуючи 
темпи, бореться за високі якіс
ні показники, економію лісо
матеріалів. Гірники множать 
виробничі успіхи, готуються 
зустріти сесію Верховної Ради 
СРСР достойними трудовими по
дарунками.

П. Дадочкин, 
нормувальник шахти № 2.

До 100-річчя з дня смерті М. В. Гоголя
Вся країна готується широ

ко відзначити 100-річчя з дня 
смерті М. В. Гоголя.

На підприємствах, в устано
вах, учбових закладах, колгос
пах, радгоспах і МТС Сталін- 
градськоі області відбулись 
численні доповіді, бесіди і лек
ції, присвячені життю і твор
чості великого російського пись
менника. Обласна, міські і ра
йонні бібліотеки організували 
виставки і склали для читачів 
рекомендаційні списки творів 
письменника.

У центральному лекторії То
вариства для поширення полі
тичних і наукових знань Ли

Бібліотека клубу гірників до гоголівського ювілею

На трудовій вахті
На дільницях кар'єроуправ- 

ління все ширшого розмаху на
бирає соціалістичне змагання 
за достойну зустріч сесії Вер
ховної Ради СРСР. Бригади і 
зміни уклали між собою до
говори на змагання і наполег
ливо борються за здійснення 
свого слова.

Колектив здобув перший ус
піх. Достроково виконаний лют
невий план видобутку щебню.

Гірники не заспокоюються 
на досягнутому, вони день у 
день нарощують темпи. Ущіль
нюючи робочий час, бутоломи 
Микола Шило і Михайло Бах
мацький при нормі 6,5 кубо
метра розбивають 10 кубомет
рів каменю. Зразки високопро
дуктивної прації показує ван
тажниця Олександра Шам. Во
на виробляє по 180—200 про
центів.

Колектив кар'єроуправління

Передові люди бригади
Ланкова першої рільничої 

бригади артілі імені Карла 
Маркса Ганна Смоляр зобов'я
залась цього року виростити на 
закріпленій за нею ділянці по 
300 центнерів цукрових буряків.

Своє зобов'язання ланкова 
підкріплює практичними діла
ми. Па кожний гектар закріп
леної площі вона вже вивезла 
по 20 тонн перегною. Крім то

товської РСР почався цикл 
публічних лекцій про життя і 
творчість М. В. Гоголя. В біб
ліотеках Вільнюса відкрито ви
ставки творів письменника і 
літератури про нього. В теат
рах, учбових закладах, клубах 
готуються спектаклі, концерти 
і літературні вечори, присвяче
ні М. В. Гоголю.

У сільських клубах і хатах- 
читальнях Лебодянського, Ка- 
симовського, Данковського та 
інших районів Рязанської об
ласті організовані виставки, що 
розповідають про життя і твор
чість письменника, проводять
ся «гоголівські читання». Ви

бороться за те, щоб до 25 бе
резня завершити квартальний 
план з усіх показників, під
нести культуру виробництва.

Щоб створити бутоломам кра
щі умови для праці, зараз очи
щаються вибої, впорядковується 
робота транспорту. З метою 
збільшення випуску кам'яної 
продукції, відремонтовано дро- 
билку, яка протягом двох мі
сяців не використовувалась.

Нині кожний трудящий на
шого підприємства, ставши- на 
трудову вахту на честь сесії 
Верховної Ради СРСР, переви
конує свої соціалістичні зобо
в'язання, підносить продуктив
ність праці, знижує собівар
тість гірничих робіт.

А. БІлоконєв, 
секретар партійної організації 

кар'єроуправління.

го, в ланці заготовлено 25 
центнерів попелу та ЗО цент
нерів пташиного посліду. Це 
значно вище планових завдань.

Не відстає в роботі і ланко
ва Марія Тельнюк.

З новою силою розгортається 
змагання в бригаді на честь 
сесії Верховної Ради СРСР.

С. Волков, 
бригадир рільничої бригади.

ставки, лекції і бесіди органі
зовані в Марійській АРСР, 
Евенкійському національному 
округу, в Зеленодольську (Та
тарська АРСР), в Чернігівській 
області.

Скульптор художньої лабо
раторії Дулевського фарфорово
го заводу імені газети «Правда» 
(Московська область) Н. Пусти- 
гін закінчив роботу над скульп
турним бюстом М. В. Гоголя. 
До 100-річчя з дня смерті пись
менника майстер Пустигін ство
рив також скульптурну компо
зицію «Приїзд Гоголя до Ди- 
каньки».

(ТАРС).

Назустріч 34 роковинам Радянської Армії 
І Військово-Морського Флоту

По всій країні йде підготов
ка до 34 роковин Радянської 
Армії і Військово - Морського 
Флоту. В містах і селах прово
дяться екскурсії в історичні 
місця, зв'язані з героїчною бо

ротьбою Збройних Сил Радян- ( 
ського Союзу в роки громадян
ської і Великої Вітчизняної 
воєп, організуються колективні 
відвідування музеїв і виставок.

(РАТАУ).

Працівники бібліотеки клубу 
гірників разом з читацьким ак
тивом до 100-річчя з дня смер
ті великого російського пись
менника М. В. Гоголя вигото
вили великий кольоровий пла
кат «М. В. Гоголь».

В ці дні збільшилось відві

дування бібліотеки читачами. 
Щоденно на абонементі видає
ться по 6—7 примірників тво
рів М. В. Гоголя.

25 лютого в читальному залі 
бібліотеки відбудеться літера
турний вечір, на якому буде 
прочитано доповідь на тему:

«Великий російський письмен
ник М. В. Гоголь». Артисти 
Олександрійського театру про
читають уривки з творів М. В. 
Гоголя.

А. Спичка, 
завідуюча бібліотекою.

Г. Набока, 
бібліотекар.

МОДЕЛЬ „АВРОРИ"
У майстерні Центрального вій- і рабля революції—крейсера „Авро- 

ськово-морського музею в Ленін- ’ ра“. Вона складається з 40 тисяч 
граді виготовлена в */м натураль- | деталей. Модель „Аврори" вклю- 
ної величини модель першого ко- чається в музейну експозицію.

Вся паша країна готується 
відзначити 150-річчя з дня на
родження великого французько
го письменника Віктора Гюго. 
Увагу дослідників життя і твор
чості В. Гюго привертає цінно

До 150-річчя з дня народження В. Гюго
зібрання автографів його лис
тів, що дбайливо зберігаються 
у рукописних відділах ІІушкін- 
ського будинку Академії наук 
СРСР і в бібліотеці імені Сал- 
тикова-Щедрі на в Ленінграді.

У Київському політехнічно
му інституті і Державному уні
верситеті відкрились багато 
ілюстровані виставки літерату
ри, присвячені 150-річчю з дня 
народженця Віктора Гюго.
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Партійне життя

Поліпшуємо ідейне виховання студентів
Збори партійно-господарського 

активу будівельників
У навчально-виховній роботі 

технікуму підготовки культос
вітніх працівників мали місце 
серйозні недоліки.

Викладач історії СРСР тов. 
Карапиш Д. К., наприклад, не 
приділяв належної уваги гли
бокому аналізу історичних по
дій, вивчення програмового ма
теріалу не завжди пов'язував 
з завданнями комуністичного 
будівництва, з питаннями внут
рішнього і міжнародного ста
новища Радянського Союзу. У 
відриві від практичних завдань 
сьогоднішнього дня проводила 
уроки викладач фізики т. Бепь- 
ко А. Ф.

Викладач музичної справи 
т. Колісник М. Я. уроки про
водив без достатньої підготов
ки, не прислухався до кри
тичних зауважень дирекції та 
викладачів, які відвідували 
його уроки. Через це частина 
студентів з цього предмету вия
вила низькі теоретичні знання 
і навички гри на музичних на
родних інструментах.

Головпим недоліком було те, 
що партійна організація та 
адміністрація технікуму не
достатньо займалися налагод
женням навчально-виховної ро
боти серед студентів; мало ува
ги приділялось поліпшенню 
позакласної роботи.

Виконуючи рішення листо
падового Пленуму ЦК КП(б)У 
про стан і заходи поліпшення 
ідеологічної роботи партійної 
організації України, колектив 
нашого технікуму під керів
ництвом парторганізації добився 
деяких успіхів.

Насамперед, партійна орга
нізація розробила і затвердила 
заходи підвищення ідейного і 
наукового рівня викладання 
суспільних і спеціальних пред
метів та посилення виховної 
роботи серед студентів.

Виключиу увагу ми приді
ляємо марксистсько-ленінсько
му навчанню викладачів тех
нікуму. Більшість товаришів 
самостійно вивчає основи біль
шовизму, а деякі викладачі 
навчаються в гуртку по вив
ченню історії ВКП(б) підвище

18 лютого відбувся пленум 
райкому партії, на якому об
говорено питаппя:

Про етап масово-політичної 
роботи в період підготовки до 
весняної сівби в парторганіза- 
ціях Олександрійської МТС та 
колгоспу імені Сталін а, 
Бапдурівської сільради.

Семінар секретарів колгоспних комсомольських організацій
Цими днями у райкомі 

ЛКСМУ відбувся семінар секре
тарів комсомольських організа
цій колгоспів району. Семінар 
пройшов на високому ідейно- 
організаційному рівні.

Дія учасників семінару про
читано лекції на політичпі і

У неділю, 17 лютого, в Пала
ці піонерів 170 учпів міських 
шкіл заслухали лекцію завідую
чого організаційним відділом 
обласного комітету фізкультури 

ного типу, яким керує пропа
гандист т. Петренко М. С.

На педагогічній раді, крім 
обміну досвідом педагогічної 
роботи та обговорення окремих 
уроків, часто читаються та об
говорюються доповіді на полі
тичні і наукові теми.

Проведення парад і семіна
рів викладачів, взасмовідвіду- 
вання уроків з обговоренням 
їх на педагогічній раді дає 
бажані наслідки. Викладачі 
тт. Бочка А. 1., Колсспикова 
В. І., Артамонова В. М. та ін
ші на заняттях широко вико
ристовують наочні посібники, 
вміло пов'язують вивчаємий 
матеріал з завданнями кому
ністичного будівництва, на 
яскравих прикладах показують 
перевагу соціалістичного ладу 
над капіталістичним, докорінну 
протилежність радянської ідео
логії буржуазній.

Для ознайомлення студентів 
з поточною політикою визна
чили години, на яких щотиж
ня проводяться бесіди про по
дії в нашій країні й за рубе
жем. На перших курсах в цей 
час студенти вивчають біогра
фію засновника більшовицької 
партії і Радянської -держави 
Й. В. Сталіна.

Важливе значення для фор
мування політичного світогля
ду студентів мають доповіді і 
лекції па політичні і наукові 
теми, яких тільки за останні 
місяці прочитано 16. Зокрема, 
лекції прочитані на теми: 
«Співдружба великих вождів 
Леніна і Сталіна», «Про посту
повий перехід від соціалізму 
до комунізму», «Наука і релі
гія про будову всесвіту» та 
інші.

За ініціативою комітету ком
сомольської організації один 
раз па місяць в технікумі про
вадяться вечори запитапь і 
відповідей. Останнім часом про
ведено читацькі конференції 
за творами В. Собка— Запо
рука миру», 11. Рибака—«Пе
реяславська Рада», В. Попова 
—«Сталь і шлак», В. Добро- 
вольського—«Трос в сірих ши
нелях».

Пленум райкому НП(б)У
Про готовпість колгоспів, 

МТС і радгоспів району до про
ведення весняно-польових робіт.

З доповіддю по першому пи
танню виступили секретарі пар
тійних організацій Олександ
рійської МТС т. ІПорін та кол
госпу імені Сталіпа, Бапдурів
ської сільради, т. Зінченко.

сільськогосподарські теми, інст
руктивні доповіді про практику 
ведення комсомольського госпо
дарства.

На останньому занятті семі
нару перед секретарями кол
госпних комсомольських орга
нізацій виступив секретар РК 

ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
і спорту т. Твердоступа—«Комп
лекс ГПО—основа радянської 
системи фізичного вихован
ня».

Після лекції відбувся пока

Покращили свою роботу 
гуртки художньої самодіяль
ності: співочий, хореографіч
ний, драматичний, музичпиіі 
та літературний. Учасники 
художньої самодіяльності часто 
виступають з концертами пе
ред трудящими міста.

Хоч нами зроблено не так 
багато, але наслідки проведе
ної роботи відчуваються у 
всьому і, насамперед, у під
вищенні успішності і дисцип
ліни студентів. Зимова екза
менаційна сесія показала, що 
переважна більшість студентів 
одержала міцні, систематизо
вані знання з провідних пред
метів: історії ВКІІ(б), літерату
ри та спеціальних предметів, 
а успішність в цілому по тех
нікумі за перше півріччя 
1951—52 навчального року 
становить 96,5 процента.

Те, що зроблено сьогодні, не 
може задовольнити наші ви
моги завтра. У роботі колекти
ву технікуму ще й зараз вузь
ким місцем залишається уза
гальнення і поширення пере
дового досвіду роботи культ
освітніх установ. Ми мало на
даємо допомоги в роботі клу
бів, бібліотек і червоних кут
ків міста.

Виправляючи недоліки в своїй 
роботі, колектив технікуму 
в ці дні налагоджує живий 
зв'язок з підшефними культос
вітніми закладами. Районний 
будинок культури, міська біб
ліотека та клуб рудоремонт- 
пого заводу ми прагнемо зро
бити центрами узагальнення і 
поширення передового досвіду 
культосвітньої роботи. Крім то
го, з метою вивчення передо
вого досвіду деякі працівники 
технікуму виїхали в райони 
області, що допоможе нам у 
вивченні і перенесенні в прак
тику навчально-виховної робо
ти технікуму методів роботи 
передових культосвітніх закла
дів.

Г. Півняк, 
директор технікуму підготовки 

культосвітніх працівників.

З доповіддю по другому пи
танню виступив голова викон
кому районної Ради депутатів 
трудящих т. Журавльов. В об
говоренні доповідей взяло 
участь 18 чоловік.

Па заслухані питаппя пле
нум прийняв розгорнуті рішен
ня.

КП(б)У т. Рибак М. Д. Він роз
повів учасникам семінару про 
завдання комсомольців району 
у підготовці до весняної сівби.

І. Ремез, 
секретар комсомольської 

організації артілі 
імені Будьонного.

зовий виступ акробатів та лег
коатлетів Кіровоградської дитя
чої спортивної школи добро
вільного спортивного товарис
тва «Трактор».

Питання про виконання со
ціалістичних зобов'язань у 
1951 році і чергові завдання об
говорили збори партій но-госпо
дарського активу тресту «Олек- 
сапдріявуглерозріз».

З доповіддю виступив голов
ний інженер тресту тов. Мей- 
мап.

— Наш колектив,—сказав до
повідач,—чимало зробив у ми
нулому році. Однак недоліків 
ще багато. План здачі в експ
луатацію соціально-культурних 
об'єктів, як, наприклад, банно- 
прального комбінату, дитячих 
ясел, не виконаний. Трест не 
впорався і з завданням по здачі 
в експлуатацію жител.

Це сталося через те, що ми 
не зуміли використати всіх мож
ливостей, не пустили в дію 
внутрішні резерви.

На конкретних прикладах 
доповідач викрив недоліки в 
діяльності тресту, вказав шля
хи їх ліквідації.

Тов. Меймап зазначив, що ок
ремі господарники недооціню
ють механізації будівельних 
робіт. Так, головний інженер 
будівельного управління тов. 
Равчеєв байдуже ставиться до 
того, що на дільницях прос
тоюють і не використовуються 
механізми. На складі є роз
чинонасоси, але їх не пуска
ють в дію.

Якби механізували штукатур
ні роботи та запровадили кон
тейнерне перевезення матеріа
лів, то цим трест зберіг би по
над 1 мільйон карбованців.

Низька культура виробниц
тва, відсутність боротьби за 

І економію сировини і матеріалів 
призвело до значних збитків.

Доповідач і виступаючі то
вариші вказували на необхід
ність рішуче поліпшити орга
нізацію праці, зміцнити трудо
ву дисципліну, піднести якість 

І робіт, знизити собівартість бу
дівництва, механізувати трудо
місткі процеси,запровадити по
точно-швидкісні методи праці.

і Секретар партбюро будівель
ного управління тов. Німець
кий розповів, що партійна ор
ганізація повсякденно здійснює 
контроль над діяльністю адмі
ністрації, періодично заслухо
вує господарників про вико
нання плану, вказує на недо
ліки, добивається їх ліквідації.

Велику увагу парторганіза- 

На знімку: група співробітників інституту вугільного машино
будування, які взяли участь в розробці і впровадженні комбайна 
„ККП—1“ (зліва направо) лауреат Сталінської премії В. М. Баликов, 
Д. Н. Дьяконов, лауреат Сталінської премії А. А. Пичугін і Н. М. 
Ксенофонтов. , *

Фото А. Цевежипа. Прескліше ТАРС.

ція приділяє керівництву со
ціалістичним змаганням. Зав
дяки цьому будівельники ус
пішно виконали свої зобов'я
зання. Чимало стахановців вже 
працюють в рахунок 1953 року.

Заступник керуючого трес- 
| том по фінансовій частині тов. 

Кравець сказав, що до збитків 
призводять безгосподарність, 
занедбаність обліку, відсутність 
контролю за витрачанням ма
теріалів.

У своєму виступі секретар 
парторганізації тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз» тов. Іванов 

. відзначив, що питаннями рен
табельності господарники дуже 
мало займаються. Головний ін
женер управління тов. Равчеєв 
не вникає в економіку, не 
знає чому висока собівартість 
робіт.

Працівники тресту недостат
ньо допомагають господарни
кам, своєчасно пе попереджа
ють їх від промахів і помилок.

Головний інженер управлін
ня будівництва жител тов. Сте- 
пухович сказав:

— Наш колектив поставив 
перед собою завдання — вик? 
нати річний план до 5 грудня. 
Щоб успішно здійснити зобо
в'язання, треба забезпечити всі 
бригади необхідною кількістю 
будівельних матеріалів. Для 
цього слід створити допоміжні 
господарства. Зробимо це, т№ 
зростуть темпи, підвищиться 
продуктивність праці, ефектив
ніше використаємо робочий час.

В обговоренні доповіді взяли 
також участь тт. Бек, Акру- 
гип, Гусак та інші.

Секретар міського комітету 
партії тов. Атапов підкреслив, 
що головне завдання, яке стоїть 
перед колективом тресту поля
гає в тому, щоб достроково ви
конати річний план, поліпши
ти якість і знизити собівар
тість будівництва, механізувати 
трудомісткі процеси.

Партійні і профспілкові ор
ганізації повинні піднести рі
вень масово-політичної роботи, 
поліпшити керівництво соціа
лістичним змаганням, наполег
ливо боротись за зміцнення 
трудової дисципліни.

Збори партійно-господарсько
го активу прийняли вітально
го листа товаришу Сталіну. В 
листі взяті зобов'язання бу
дівельників тресту на 1952 рік.
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Виростимо високий урожай цукрових буряків
До всіх колгоспників, колгоспниць, працівників МТС, радгоспів

і спеціалістів сільського господарства району

Будови комунізму- 
всенародна справа

Дорогі товариші!
Працівники соціалістичного 

землеробства, натхненні вели
кою партією Леніпа—Сталіпа, 
ознаменували 1951 рік висо
кими врожаями сільськогоспо
дарських культур, дальшим 
зростанням громадського тва
ринництва, достроковим вико
нанням державних зобов'язань. 
Підсумки минулого року знову 
і знову підтверджують мудрі 
слова великого Сталіна проте, 
що паш радянський лад дас 
такі можливості швидкого руху 
вперед, про які не може мрія
ти жодна буржуазна країна.

Бурякосіючі колгоспи Ук
раїнської РСР в 1951 році ви
ростили високі врожаї цукро
вих буряків і успішно закін
чили копання та вивезення їх 
на заготівельні пункти. Дер
жавний план заготівель цук
рових буряків виконано на 
111,8 процента і здано цукро
вим заводам на 23,2 мільйона 
центнерів коренів більше, ніж 
у 1950 році.
АУспіхи українських буряко
водів є результат неоцінимої 
допомоги ЦК ВКП(б), радянсь
кого уряду і особисто товари
ша Сталіна, поданої колгоспам, 
МТС і радгоспам України.

, Листопадовий Пленум ЦК 
К’’цб)У поставив перед буря- 
ководами завдання—вивчити і 
узагальнити досвід роботи пе
редових колгоспів, бригад і ла
нок по вирощуванню високих 
урожаїв цукрових буряків, ви
крити причини низьких уро
жаїв цієї культури в окремих 
колгоспах і ланках і виробити 
заходи, які забезпечать безу
мовне одержання в 1952 році 
високих урожаїв цукрових бу
ряків у всіх колгоспах.

За минулий рік колгоспи 
нашого району—імені 18 з'їз
ду ВКП(б), імені Петровсько- 
го, імені Ворошилова, імені 
Сталіна, Ворошиловської сіль
ради, виростили добрий урожай 
цукрових буряків. Бригадир 
т. Мошепський з колгоспу 
«Перше травня» па площі 10 
гектарів одержав по 218 цент

Районна нарада буряководів
Цими днями відбулася нара

да бригадирів, ланкових і спе
ціалістів сільського господарст
ва бурякосіючих колгоспів ра
йону.

Учасники паради заслухали 
доповідь головного агронома ра
йонного відділу сільського гос
подарства т. Бузаньова про 
заходи по забезпеченню висо
кого врожаю цукрових буряків 
у 1952 році.

—Цукрові буряки,—говорить 
доповідач, — цінна технічна 
культура. В колгоспах нашого 
району вона є одним з важли
вих джерел грошових доходів.

Передові буряководи нашої 
країни, які вміло використову
ють потужну вітчизняну тех
ніку і досягпепня передової 
агробіологічної науки, щороку 
вирощують по 500—1.000 і 
навіть 2.000 центнерів цукро
вих буряків з гектара.

Непоганий врожай цукрових 
буряків зібрали торік частина 
колгоспів, бригад та ланок на
шого району. Зокрема, колгосп 

нерів цукрової сировини з кож
ного гектара, а ланкова цього 
колгоспу тов. Овсяппикова па 
площі 5 га виростила по 223 
центнери буряків з гектара.

Бригадир артілі імені Карла 
Маркса т. Смоляр па кожиому 
з 25 гектарів одержав по 215 
центнерів цукрових буряків, а 
лапкові т. Анісі мова з площі 5 
гектарів виростила по 237 цент
нерів, т. Ткаченко—223 цент
нери цукрових буряків з гек
тара і т. д.

Однак, паш район в цілому 
не викопав плану врожайності 
і плану контрактації цукрових 
буряків. А колгоспи імені Бу- 
дьонного, імені Молотова, іме
ні Сталіна, Бандурівської сіль
ради, та деякі інші зібрали 
низькі врожаї цієї культури.

Відставання цих колгоспів 
сталося через те, що вони по
рушували строки основних ро
біт, незадовільно використову
вали місцеві добрива, не вели 
боротьби за встановлену густо
ту корненасаджень на гектарі.

Для одержання високого вро
жаю цукрових буряків у 1952 
році нарада буряководів закли
кає всіх колгоспників і кол
госпниць, працівників МТС і 
радгоспів та спеціалістів сіль
ського господарства району про
вести конкретні заходи, що пе
редбачають широке впровад
ження в колгоспне виробниц
тво найновіших досягнень аг
рономічної науки і досвіду но
ваторів буряководства. А саме:

1. Протягом зими на виділе
них площах під цукрові буря
ки провести снігозатримання і 
затримання талих вод.

2. Заготовити і внести на 
кожен гектар посіву цукрових 
буряків по 10—12 тонн пере
гною і компостів, по 3 центне
ри пташиного посліду і по 3—4 
центнери попелу. Мінеральні 
добрива в час посіву вносити в 
гранульованому вигляді. Широ
ко використовувати для удоб
рення бурякових плантацій каї

імені 18 з'їзду ВКП(б) вирос
тив по 184 центнери цукрових 
буряків з гектара, по 172— 
180 центнерів одержано уро
жай в артілях імені Петровсь- 
кого, імені Ворошилова, імені 
Сталіна, Ворошиловської сіль
ради, та інших. ІЦе вищі показ
ники мають передові бригади 
та ланки.

Однак колгоспи нашого ра
йону в цілому минулого року 
одержали низький врожай і, 
як наслідок, не виконали пла
нової врожайності та плану 
контрактації цукрової сировини.

Це сталося тому, що окремі 
колгоспи допустили порушення 
агротехніки у догляді за цук
ровими буряками. Одною з го
ловних причин низького вро
жаю є недостатня густота кор- 
ненасаджепь. Замість норми 
115—120 тисяч рослин нагек- 
тарі торік по району густота 
корненасаджень становила ли
ше 83 тисячі коренів — па 35 
процентів менша норми. Тільки 
через це ми недобрали в се

ніт, дефікат, місцеві та міне
ральні добрива.

3. Закрити вологу в кращі, 
стислі строки і лише шлейфа
ми. Для цього до початку по
льових робіт виготовити та 
придбати на кожні 10—12 гек
тарів посіву один шлейф.

4. Посіяти цукрові буряки 
відібраним насінням в добре 
підготовлений грунт. Для здійс
нення агрономічного контролю 
за якістю польових робіт зак
ріпити агрономів за бурякосію- 
чими агрегатами.

5. Забезпечити зразковий 
догляд за плантаціями і запо
бігти утворенню корки на посі
вах. Для цього в кожному кол
госпі підготовити засоби бороть
би з коркою—борони-гвіздів- 
ки, рубчаті котки та ротацій
ні мотиги.

6. Провести шарування цук
рових буряків механізованим 
способом, в кращі строки—про
тягом 1—2 днів.

7. Широко впроваджувати 
і глибоке підпушування міжрядь, 
І знищувати бур'яни і зберігати

вологу в грунті. Протягом 
і вегетаційного періоду на всіх 

площах провести не менше 5 
механізованих підпушувань 
міжрядь.

8. Всю площу посіву двічі 
підживити мінеральними і міс
цевими добривами, а на ділян
ках, де буряки розвиватимуть
ся слабо, зробити додаткове 
підживлення.

Нарада буряководів закликає 
широко розгорнути соціалістич
не змагання за високий уро
жай цукрових буряків в 1952 
році, за виконання і перевико
нання * взятих соціалістичних 
зобов'язань кожним колгоспом, 
бригадою, лапкою і виростити 
цього року в середньому по 
району не менше 300 центне
рів цукрових буряків з кожно
го гектара.

З честю виконаємо соціаліс
тичні зобов'язання, дані в лис
ті дорогому її. В. Сталіну.

Звернення обговорено і прийнято 
на районній нараді буряководів.

редньому по 51 центнеру ко
ренів з гектара.

Далі т. Бузаньов зупинився 
на завданнях буряководів, пос
тавлених Радою Міністрів УРСР 
та ЦК КІІ(б).У в постанові від 
17 грудня 1951 року «Про за
ходи по забезпеченню високої 
врожайності цукрових буряків 
у колгоспах і радгоспах УРСР 
в 1952 році».

В обговоренні доповіді т. Бу
заньова взяли участь 12 чо
ловік.

Нарада буряководів прийняла 
звернення до всіх колгоспни
ків, колгоспниць, працівників 
МТС і радгоспів та спеціаліс
тів сільського господарства ра
йону про розгортання соціаліс
тичного змагання за одержання 
високого врожаю цукрових бу
ряків у 1952 році.

З великим піднесенням учас
ники наради прийняли віталь
ного листа вождю народів, кра
щому другу колгоспного селян
ства товаришеві її. В. Сталіну.

Волгодонбуд. В Красноармійському будівельному районі іде кріп
лення зовнішньої і підводної частини відкосів готової частини каналу. 
Зовнішня частина облицьовується залізобетонними плитами, а па під
водну—накладається фільтр з піску, щебня і каміння. Контроль за пра
вильною укладкою підводного фільтру провадить водолазна група.

На знімку: водолаз Б. Н. Васильєв опускається під воду для 
контролю за укладкою підводного фільтра.

Фото А. Маклецова. Прескліше ТАРС.

Вчені — великим будовам 
комунізму

15 лютого під головуванням 
академіка 0. М. ІІесмєянова від
булося засідання президії Ака
демії наук СРСР.

З доповіддю виступив прези
дент Академії наук Української 
РСР академік 0. В. їїалладін. 
Він докладно розповів про ро
боту очолюваної ним бригади 
вчених, яка виїжджала на бу
дівництво Каховської гідроелек
тростанції і Їїівденно-Українсь- 
кого каналу. Поїздка бригади 
сприяла зміцненню творчих 
зв'язків між ученими і будів
никами, впровадженню досяг
нень науки в практику проек
тування і будівництва.

Доповідач зазначив, що в роз
робленні проблем, зв'язаних з 
будовами комунізму, беруть 
участь 55 наукових установ і 
вузів України.

Великий розділ робіт викона
ний Інститутом гідрології і гід
ротехніки. Він встановив, які 
максимальні витрати води з 
Дніпра під час поводі, дав ха
рактеристику стоку малих рік 
у районах зрошення півдня 
УРСР. Закінчено також дослід
ження по визначенню змін 
рівня Дніпра, в районі Каховки, 
проведені гідравлічні випробу
вання водозливної греблі Ка
ховської ГЕС. Наукова допомо
га була спрямована па дальшу 
механізацію земляних робіт.

Вчені України займалися до-
Достроково виконано замовлення „Волгодонбуду"

Металурги Магнітогорська 
достроково виконали всі почес
ні замовлення «Волгодонбуду», 
одержані в першому кварталі.

14 лютого на велику будову
Плавучий кран

На правому березі Дніпра, 
поблизу острова Хортиця, вже 
давно працює бригада гідромон- 
тажників ІЦербаковського заво
ду гідромеханізації Міністерства 
електростанцій. Щербаковці ви
конують почесне замовлення 
будівників Каховської гідро
електростанції по монтажу по
тужних земснарядів і плавучих 
кранів.

Кілька днів тому монтажни- 

слідженням’нових енергетичних 
ресурсів, зокрема енергії вітру 
для поливного зрошення. Сіль
ськогосподарська наука дала 
рекомендації для прискорення 
дозрівання бавовнику на півдні 
України і добору компонентів 
багаторічних трав і травосумі
шей в умовах зрошуваного зем
леробства.

Штучне розведення промис
лових риб набуває важливого 
значення в зв'язку з Каховсь
ким водоймищем, яке може да
вати сотні тисяч центнерів ри
би. Інститут гідробіології сконс
труював прилад для транспор
тування риб, які будуть пере
селені в Каховське водоймище 
з рік.

Створеппя кормової бази для 
тваринництва на півдні Украї
ни; закріплення нижньодніп
ровських пісків, лісонасаджен
ня, розвиток промисловості і 
сільського господарства в зоні 
великих будов — таке широко 
коло тем, що розробляються 
науково-дослідними закладами 
України.

Виступивши по доповіді, ака
деміки 0. М. Иесмєянов, 0. В. 
Топчієв і інші відзначили по
зитивну роботу вчених Украї
ни і вказали па необхідність 
більш тісної координації всіх 
досліджень, спрямованих на до
помогу великим будовам кому
нізму. (ТАРС).

відвантажено останні вагони 
арматурного металу для залізо
бетонних конструкцій в раху
нок березня.

(ТАРС).
для Каховки
ки закінчили складання пер
шого десятитонного плавучого 
крапа і вже спустили його на 
воду. Кран призначений для 
гідромонтажних робіт на Дніп- 

1 рі. В Каховку він буде відправ
лений після відкриття навігації.

Зараз щербаковці працю
ють над черговими механічни
ми спорудами. В цьому півріч
чі треба змонтувати ще два та- 

і ких крани.



4 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Середа, 20 лютого 1952 р.

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ КОРОТКО ПОДІЇ В КОРЕЇ
Посилюється робота в сільському клубі

Останнім часом поліпшив 
свою роботу Ясиноватський 
сільський клуб. Силами лек
торської групи і партактиву в 
ньому читаються лекції на різ
ні теми.

25 січня директор Ясипо- 
ватського дитбудинку т. Лан- 
шаков виступив з лекцією на 
тему: «Радянський Союз в бо
ротьбі за мир». 29 січня лек
цію «Поступовий перехід від 
соціалізму до комунізму» про
читав завідуючий райпартка- 
бінетом т. Невкритий.

Недавно для батьків прочи
тала лекцію «Школа і сім'я» 
учителька т. Боляєва.

10 лютого в клубі відбувся 
вечір, присвячений 115-річчю 
з дня смерті великого російсь
кого поета 0. С. Пушкіна. Піс
ля доповіді «Життя і літера
турна діяльність 0. С. Пуш
кіна» хлібороби та учні шко
ли продивились п'єсу за тво
ром поета «Казка про попа і 
його робітника Балду» та про
слухали вірші «Деревин11а- 
мятник», «Вольность» та інші.

Літературний гурток школи 
зараз активно готується від
значити 100-річчя з дня смер
ті М. В. Гоголя.

І. Лазаренко, 
вчитель.

Зобов'язання рибалок
Восени минулого року в став

ки Ворошиловського рибороз
плідника випущено 290 тисяч 
зарибка коропа. Бригада риба
ків т. Руденка з початку но
вого року розгорнула соціаліс
тичне змагапня за кращий дог
ляд і високий вихід коропа. 
Вони зобов'язались зменшити 
передбачений планом відхід ри
би на 5 процентів.

На соціалістичне змагання 
бригада т. Руденка викликала

працівників риборозплідника ар
тілі імені Молотова, Ново-Ук
раїнського району.

Зараз рибоводи тт. Проценко 
та Рєзник щоп'ятиденки про
вадять лабораторпі дослідження 
води, чим допомагають рибал
кам успішно провести зимівлю 
риби.

Г. Кокарвв,
старший науковий працівник 

Олександрійського 
держплемрибпуикту.

Нагутські мінеральні 
джерела

І НАГУТСЬКЕ (Ставропольський 
край). (ТАРС). Поблизу села ви-

! явлено нові джерела мінеральної 
І води типу „Єссентуки" № 17. Дві 

пробурені свердловини дають що-
I доби 1.650 тисяч літрів лікуваль- 
| ної води. Гідрогеологічні дослід- 
I ження в цьому районі тривають.

Знахідки археологів
Наукові працівники Інституту 

історії Академії наук Литовської 
РСР під час розкопок у Вільнюсі 
виявили водопровід XVI століття. 
Він зроблений з дерев'яних труб. 
Водопровід лежить на глибині 1,4 
метра. Знайдено також багато 
предметів домашнього вжитку 
XVI—XVII століть.

Ранні весняні квіти
В передгір'ях Ала-Тау з'явилися 

ранні весняні квіти вже напри
кінці січня. Таке раннє цвітіння— 
результат виняткової теплої зими. 
Торік перші квітучі рослини були 
знайдені тільки на початку бе
резня.

Премії мисливцям
Коло ста тисяч карбованців пре

мій виплачено мисливцям протя
гом 1951 року у Вірменії за масо
ве винищення вовків.

У повідомленні Головного ко
мандування Народної армії Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки від 17 лютого гово
риться, що з'єднання Народної ар
мії в тісній взаємодії з частинами 
китайських народних доброволь
ців у ході боїв за минулий мі
сяць, з І по 31 січня, зірвавши 
наступ американо-англійських аг
ресивних військ і лісинманівської 
армії, завдали їм величезних втрат 
у живій силі і техніці.

Знищено, поранено і взято в 
полон 11 тисяч 721 ворожих сол- 

| датів і офіцерів. Захоплено гвин
тівок різних систем—530, автома- 

і тів—351, легких кулеметів — 74. 
' важких кулеметів—14, гармат різ

них калібрів—32.
Знищено і пошкоджено ганків— 

1 57, автомашин —305, гармат різних 
| калібрів—12. Потоплено 64 кораб- 
' лі. Збито 174 і пошкоджено 165 
І літаків- противника.

(ТАРС).

Скасування карткової системи в Угорщині
Трудящі Угорської Народної 

Республіки добиваються все но
вих успіхів у розвитку народного 
господарства і підвищенні свого 
життєвого рівня. Опубліковано 
повідомлення про скасування з 18

І лютого карток на м'ясо і м'ясні 
: вироби.

Таким чином, в Угорщині те
пер повністю ліквідовано картко
ву систему.

Підготовка до гоголівських днів у Чехословаччині
У Чехословаччині широко роз

горнулась підготовка до сторіччя 
в дня смерті великого російсько
го письменника М. В. Гоголя. В 
цю підготовку активно включи
лися чехословацькі театри, які

готують постановки безсмертних 
гоголівських творів.

У багатьох театрах Чехосло- 
ваччини будуть прочитані лекції 
про життя і творчість М. В. Го
голя.

ЗА' ПАКТ МИРУ!
У Бразілії зібрано 3 мільйони 

185 тисяч підписів під Звернен
ням Всесвітньої Ради Миру про 
укладення Пакту Миру між п'ять
ма великими державами.

У Мексіці під Зверненням про 
укладення Пакту Миру між п'ять
ма великими державами постави
ли свої підписи 320 тисяч чоло
вік.

Упертий Тараненко
Молодь артілі імені Хрущова 

вирішила налагодити роботу 
свого клубу. Для цього потріб
на була деяка допомога прав
ління колгоспу. Та голова 
правліпня т. Тараненко тільки- 
но зачув прохання молоді, від
рубав:

—Для клубу в мене нічого 
немає.

8 лютого відбулися звітні

збори колгоспу. Вони записа
ли про необхідність відремон
тувати клуб. Але Тараненко 
швидко забув про цю вимогу 
колгоспників.

Через упертість Тараненка 
в клубі ніякої роботи не ве
деться.

Т. Мусулега, 
К. Самойленко, 

І. Бондаренко.

Звернення Об'єднання вільних німецьких я 
профспілок до трудящих Німецької 

Демократичної Республіки

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ"
„...А в їдальні змін не сталося"

Під таким заголовком в газеті 
.Більшовицька правда" в № 15 від 
З лютого ц. р. було надруковано 
листа про непорядки в їдальні 
№ 15 відділу робітничого поста
чання тресту „Олександріявугле- 
розріз".

Як повідомив редакцію виконую
чий обов'язки начальника відділу 
робітничого постачання т. Нечаєв, 
факти ствердилися. Листа було 
обговорено на загальних зборах 
працівників їдальні. Вжито заходи 
для поліпшення роботи їдальні.

Колгосп імені Сталіна Вінниць
кого району, Вінницької області, 
в 1951 році одержав 480 тисяч 
карбованців доходу від город
ництва. Тут організовано зразкове 
парникове господарство. Уже в 
цьому році артіль виростила ранні 
овочі—цибулю і редис для прода
жу на колгоспному базарі.

На знімку: ланкова С. О. КО- 
ГІЕЦЬКА за відбором цибулі з 
парників. Фото Ю. Копита.

Як передає агентство АДН, прав
ління Об'єднання вільних німець- 

і ких профспілок (ОВНП) зверну- 
| лося до трудящих Німецької Де- 
I мократичиої Республіки із закли- 
I ком підтримати, звернення уряду 

Німецької Демократичної Респуб
ліки до чотирьох великих держав 
з просьбою про якнайшвидше ук
ладення мирного договору з Ні
меччиною. „Своїм зверненням наш 
уряд, — говориться в заклику, — 
знову проявив ініціативу в бо
ротьбі за мир і показав, що він є 
справді народним урядом. Нашим 
найвищим прагненням є боротьба 
за збереження і забезпечення ми
ру, якого ми всі хочемо і який 
нам потрібний для нашої творчої 
роботи".

Вказавши на те, що Радянський 
Союз послідовно виступає на всіх 
міжнародних нарадах за укладен

ня мирного договору з єдиною 
Німеччиною, тоді як імперіалісти
чні західні держави протягом 7 
років відмовляють німецькомудЛіа- 
родові у мирному договорі, прав
ління ОВНІІ заявляє: „Німецький 
народ має право на мирний дого
вір. на мирну успішну плодотвор
ну роботу в єдиній демократичній 
Німеччині".

Правління ОВНП закликає чле
нів профспілок роз'яснювати на
селенню Німецької Демократичної 
Республіки значення звернення 
уряду Німецької Демократичної 
Республіки до чотирьох великих 
держав і підтримати народний рух 

| на захист цього звернення шляхом 
широкого розгортання трудового 
змагання на підприємствах Ні
мецької Демократичної Респуб- 

’ ліки.
(ТАРС).

М іжнародний огляд
Міжнародний день боротьби 
проти колоніального режиму

Влітку 1949 року в Будапешті, 
на Всесвітньому конгресі молоді 
було прийнято рішення: 21 люто
го в усіх країнах світу проводити 
Міжнародний день боротьби про
ти колоніального режиму.

У цьому році цей день відзна
чається в обстановці дальшого 
піднесення національно-визвольно
го руху народів колоніальних і 
залежних країн, які борються за 
свободу і незалежність. Харак
терною особливістю цієї боротьби 
є активна участь в ній таких від
сталих країн, як Малайя, Бірма, 
Філіппіни, Марокко, а також гой 
факт, що ця боротьба набирає 
форми справді народної війни за 
визволення від іга імперіалізму.

Досить подивитися на умови 
життя народів колоніальних і за
лежних країн, щоб зрозуміти, чо
му вони так активно піднімають
ся на боротьбу за своє визволен
ня. Туземні робітники Бельгійсь
кого Конго, наприклад, працюють 
у винятково тяжких умовах по 
14-16 годин, одержуючи при цьо
му заробітну плату в 10-15 разів 
меншу, ніж європейські робітни
ки, які працюють у тому ж таки 
Конго. Зайняті на рудниках ко
рінні жителі Конго розглядаються
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Відкриття міжнародного кінофестивалю у Мадрасі
У Мадрасі (Індія) відкрився між- стрування радянської кінокартини 

народний кінофестиваль. Одночас- „Падіння Берліна", яка завоювала 
но на вимогу жителів Мадрасе для | симпатії індійської громадськості, 
широкої публіки почалося демон- (ТАРС).

як робоча худоба. Тих, що „про
винилися" наглядачі забивають до 
смерті батогом. Серед населення 
лютує туберкульоз, проказа, ма
лярія. Відсутність медичного обс
лужування приводить до великої 
смертності. Половина новонарод
жених дітей вмирає. 97 процентів 
туземців Конго неписьменне.

Минулий рік був роком розши
рення національно-визвольного ру
ху народів Середнього і Близько
го Сходу. Героїчна, з кожним 
днем наростаюча боротьба трудя
щих Ірану, Єгипту, Марокко. Ту
нісу за свободу і незалежність, 
проти перетворення їх країн у 
воєнні бази СІЇІА, Англії і Фран
ції, говорить про триваюче пос
лаблення позицій імперіалізму.

Народ Японії бореться проти 
американських окупантів

З кожним днем посилюється бо
ротьба японського народу проти 
сепаратного „мирного" договору, 
озброєння країни і перетворення її 
у вогнище нової світової війни. 
Робітничий клас, який іде в пер
ших рядах боротьби за право 
японських трудящих, дедалі рішу
че висуває вимоги про підвищен
ня заробітної плати, протестує 
проти окупації країни і переводу 
промисловості па воєнні рейки. 
Робітники збройового заводу ком-

' панії Ніппон Сейко в Токіо зірва
ли виконання воєнного замовлен
ня американців. Робітники транс
порту псують американську зброю 
при її перевезенні. Посилюється 
страйковий рух. Страйки, не зва
жаючи на поліцейський терор і 
репресії, в більшості випадків за
кінчуються перемогою страйкую
чих.

Селянство Японії провадить рі
шучу боротьбу проти сваволі аме
риканських властей, за скасуван
ня примусових поставок сільсько
господарських продуктів і дедалі 
голосніше вимагає проведення зе
мельної реформи в країні.

У результаті того, що рух за 
незалежність набирає в Японії все 
більш масового характеру, віце- 
президент США Берклі. відомий 
палій війни Даллес, спеціальний 
представник Трумена Раск та ін
ші, які приїжджали до Японії, щоб 
остаточно закріпити перебування 
американських військ у країні і 
посилити переозброєння, змушені 
були повернутися до Америки, не 
добившись повністю всього того, 
до чого вони прагнули.

Борючись за мир, хліб і демо
кратію, японський народ палко 
підтримує програму компартії Япо
нії, яка вказує йому шлях до виз
волення від імперіалістичного 
рабства і до створення незалежної, 
демократичної і миролюбної Японії.

Р. Стрельников.

Бразільський народ бореться проти зростання дорожнечі
Бразільський народ продовжує 

боротьбу проти бурхливого зрос
тання дорожнечі, яке погіршує і 
без того тяжке становище трудя
щих мас.

За повідомленням бразільської 
преси, 50 тисяч чоловік взяли 
участь у демонстраціях протесту, 
які, незважаючи на жорстоку роз
праву армійських частин і поліції, 
тривали 4 дні. Народ громив

м'ясні магазини, торгівля була 
паралізована. Проти населення 
були застосовані бомби, начинені 

| газом, і зброя. В результаті чис- 
[ денних сутичок з армійськими 

частинами і поліцією є вбиті і по
ранені.

В результаті масового руху 
протесту проти дорожнечі в Ріо- 
де-Жанейро ціни на м'ясо були 
знижені на 60 процентів.

ЗАМАХ НА ХОСЕЙНА ФАТЕМ1
В одному з пригородів Тегера

на вчинено замах на колишнього 
статс-секретаря при голові Ради 
міністрів Ірану, депутата меджлі
су, одного з поборників націона

лізації нафтової промисловості 
д-ра Хосейна Фатемі. Фатемі тяж
ко поранений. Злочинця арешто
вано.

Короткі повідомлення
В Аргентіні під Зверненням Все

світньої Ради Миру про укладен
ня Пакту Миру між п'ятьма вели
кими державами зібрано 3 міль
йони 900 тисяч підписів.

У штаті Мадрас (Індія) звільне
но з ув'язнення 106 комуністів.

(ТАРС).

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Нарсуд другої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Кремен Лаврентія Миколайовича про розторгнення шлюбу 
з громадянкою Кремса Ганною Микитівною, які проживають в місті 
Олександрії.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Дав слово—дотримай 

його!
По нашій Батьківщині (1 стор.).
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. П. Царинний.— 

Бесіда в гуртку (2 стор.).
На будовах комунізму (2 стор.).
Множити виробничі успіхи (2 стор.).
Міські збори профспілкового акти

ву (2 стор.).

В НОМЕРІ:
Й. Куриленко. — Полум'яний росій

ський патріот і громадянин (3 стор.).
М. Гета. — 1027 центнерів буряків 

з гектара (З і 4 стор.).
Г. Давніченко. Ф. Суслов. — Звітні 

збори сільського споживчого това
риства (4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

ДАВ СЛОВО — 
ДОТРИМАЙ ЙОГО!

По нашій Батьківщині
Радянські моди, змагаючись 

у труді, прагнуть використову
вати всі можливості, всі резер
ви виробництва для дальшого 
зміцнення могутності радянсь
кої Батьківщини.

Успішним виконанням народ
ногосподарського плану озна
менували трудящі нашої краї
ни 1951 рік. В цих досягнен
нях є частка творчої праці ко
лективів підприємств та будов 
буровугільної промисловості 
Олександрії.

На зборах партійно-господар
ських активів трестів, які дня
ми відбулися, підведено підсум
ки* а мипудий рік. Колективи 
трудящих взяли на себе нові 
підвищені зобов'язання. Під
сумки показують, що значна 
частина підприємств успішно 
виконала план 1951 року. Май- 
Ж" на 2 місяці раніше строку 
укріпили річні виробничі пла- 
іГЙ шахта №2 і Олександрій
ська брикетна фабрика. Багато 
надпланової продукції видав за
вод «Червоний ливарник» та 
електростанція. Десятки тисяч 
тонн вантажів додатково до 
завдання перевезли транспорт
ники залізничної контори.

Славні перемоги цих колек
тивів — результат поліпшення 
організації праці, зміцнення 
трудової дисципліни, піднесен
ня якості робіт, зниження їх 
собівартості, механізації трудо
містких процесів, запроваджен
ня методів праці новаторів. 
Цього досягнуто завдяки тому, 
що партійні організації повсяк
денно здійснювали контроль за 
діяльністю адміністрації, періо
дично заслуховували господар
ників про виконання плану, 
вказували на недоліки, доби
валися їх ліквідації.

Велику увагу партійні орга
нізації приділяють керівництву 
соціалістичним змаганням. Вна
слідок чого переважна біль
шість робітпиків у минулому 
році не лише виконала, але й 
перевиконала взяті зобов'язан
ня.

Включившись у змагання за 
дострокове завершення плану 
першого кварталу нинішнього 
року, тисячі шахтарів, брикет- 
ників, енергетиків, будівельни
ків, робітників різних спеціаль
ностей з кожним днем на
рощують виробничі темпи. З'я
вляються нові імена стаханов- 
ців. На шахті № 3 в ряди пе

На честь сесії Верховної Ради СРСР
Гірники ІІікополь-Марганцьо- 

вого басейну несуть стаханов- 
ську вахту на честь наступної 
сесії Верховної Ради СРСР. Ко
лектив передового рудника ім. 
Максимова з початку місяця 
відвантажив два ешелони над
планової руди. Надпланову руду 
видають в ці дні гірники шахт 

редовиків вийшла бригада на
валовідбійників Зульчіфа Ди- 
шекова. Вона зобов'язалася ви
конувати норму на 120 про
центів, а виконує па 140 — 
150. На її рахунку сотні тонн 
вугілля, видобутих в цьому 
році понад план.

Сумлінно працює в будівель
ному управлінні Семенівського 
тресту бригада штукатурів Олек
сандра Тимонова. Борючись за 
зниження вартості будівельних 
робіт, вона щодня економить 
чимало піску, вапна, алебаст
ру. Вміло організувавши працю, 
штукатури - стахановці вироб
ляють но дві—дві з половиною 
норми.

Значно перевиконують взяті 
зобов'язання сотні інших бригад 
і робітпиків. «Дав слово — до
тримай його! - — такий у них 

І непорушний закон.
Але ще не всюди додержу- 

! ються цього правила. Не на всіх 
підприємствах та будовах про- 

і никнулись дбапням про долю 
виробничого плану, про вико
нання взятих зобов'язань. Це 
стосується, васамперед, ряду 

’ будівельних управлінь тресту 
1 «Олександріявуглерозріз» та Се

менівського тресту. Обидва 
трести в минулому році не 
впорались з виробничою про
грамою тільки через те, що тут 
не зуміли використати всіх 
можливостей, не пустили в дію 

і внутрішні резерви. На буді
вельних майданчиках ще й до
сі кидається в очі погана ор
ганізація праці, низька трудо
ва дисципліна, незадовільне ви
користання механізмів.

Обов'язок партійних, проф
спілкових і комсомольських ор
ганізацій, а також господарни
ків—підняти колективи підпри
ємств та будов на ліквідацію 
хиб і промахів, якомога повні
ше використати внутрішні ре
зерви. На основі розгортання 
соціалістичного змагання боро
тись за дальше підвищення 
продуктивності праці.

Треба донести до свідомості 
кожного трудящого, що від йо
го сумлінної роботи залежить 
успіх виконання виробничого 
плану бригадою, цехом, під
приємством.

Ширше соціалістичне зма
гання за дострокове виконан
ня виробничого плану 1952 
року!

№№ 11, 14 і 19 рудника ім. 
Ворошилова.

За прикладом донецького но
ватора Тихона Михайлова ба
гато вибійників, кріпильників і 
машиністів електровозів склали 
особові плани підвищення про
дуктивності праці.

(РАТАУ).

Баку. Знатний майстер Бузов- 
нинської контори буріння об'єд
нання „Азнефть* Шериф Фатку- 
лієв, який став ініціатором прис
кореного буріння скважин без 
утяжченого глинистого розчину. 
Він скоротив час проходки у дві
чі. Метод Шарифа Фаткуліева ши
роко підхоплений в Азербайджані 
і в інших нафтових районах краї
ни.

На знімку: Шариф Фаткуліев 
слідкує за роботою бурильного 
апарата.

Фото Ф. Шевцова. 
Прескліше ТАРС.

Почесні замовлення виконано 
достроково

Металурги Ждановського заво
ду „Азовсталь" закінчили вико
нання лютневих замовлень для 
великих будов комунізму. Будів
никам Волго-Донського каналу, 
Куйбишевської і Сталінградської 
гідроелектростанцій з початку мі
сяця відправлено близько 1.200 
тонн продукції.

Почесне замовлення на виго
товлення кранів і привідних прес- 
ножиць для великих будов вико
нав на півтора місяця раніше 
строку колектив Харківського за
воду будівельних машин.

У новій Каховці
У місті будівників Каховської 

ГЕС закінчилися роботи по спо
рудженню першої черги банно- 
прального комбінату. Будівників 
гідровузла тепер обслужують 33 
магазини, працюють поліклініка, 

.школа-семирічка, радіовузол, кі
нотеатр та інше. Почато будів
ництво критого ринку. 17 комфор
табельних автобусів зв'язують ве
лику будову з Херсоном і Кахов
кою.

Перед весняними польовими роботами
Використовуючи сприятливу 

погоду, колгоспники і механі
затори Ставрополля, Кубані, 
Криму ведуть підживлення ози
мих, очищення лісових смуг, 
боронування зябу і сівбу ярих. 
Сільгоспартілі Ново-Александ- 
рівського району, Ставрополь
ського краю, посіяли перші 
сотні гектарів ячменю. В сте
пових районах краю провадить
ся сівба багаторічних трав. 
Тракторна бригада Івана ІИаць- 
кого з Михайловської МТС, 
Краснодарського краю, закінчи
ла сівбу ярої пшениці.

Нова висотна споруда
МОСКВА. Поруч з Красною 

площею, на березі Москва-ріки, 
на місці знесених старих, майже 
зруйнованих від часу будинків За- 
ряддя, широким фронтом розгор
нулися роботи по спорудженню 
нового висотного адміністративно
го будинку. Він споруджується за 
проектом дійсного члена Академії 
архітектури СРСР Чечуліна. Бу
динок матиме 32 поверхи, висота 
його—280 метрів. Тут буде близь
ко двох тисяч робочих кімнат.

Для будівництва нової висотної 
споруди відведено ділянку в 15 
гектарів.

Машиністи-мільмонери
Серед водіїв Ашхабадського 

тепловозного депо широко розгор
нулося змагання за пробіг мільйо
на і більше кілометрів без капі
тального ремонту машин. Перши
ми відкрили рахунок другому міль
йону кілометрів машиністи М. Чу- 
летов, Б. Зайцев, В. Головченко, 
Я. Доценко, К. Ііухальський.

Польові роботи на півдні
На півдні країни шириться 

фронт польових робіт. У колгос
пах Киргизії почато сівбу підпо
кривної люцерни. Сільгоспартілі 
гірських районів Ленінабадської 
області. Таджицької РСР, присту
пили до сівби льону. На полях 
Архангельського району, Красно
дарського краю, боронують і куль
тивують зяб, сіють ранні колос
кові. Передові сільгоспартілі На- 
римановського району. Астрахан
ської області, закінчили перше 
розпікірування розсади ранньої 
капусти.

Донбас—колгоспному селу
Сталінський завод сільськогос

подарського машинобудування до
строково завершив лютневий план 
відвантаження запасних частин. В 
райони України, Молдавії, Кубані, 
Поволжя відправлено 38 тисяч 
лемешів до тракторних плугів.

Нові машини до весняної 
сівби

Кіровоградський завод «Черво
на зірка" щодня відправляє кол
госпам до весняної сівби сотні но
вих сівалок. Серед машин—модер
нізовані сівалки для висіву куку
рудзи і соняшника квадратно-гніз
довим способом, тракторні, зер
нові, лісові, кок-сагизні, бавовни
кові і нові вузькорядні сівалки з 
дисковими і анкерними сошника
ми. Виготовлено першу партію 
сошників конструкції лауреата 
Сталінської премії тов. Настенка 
для гніздового посіву буряків.

У результаті зростання тех
нічної озброєності МТС і рад
госпів, високопродуктивного ви
користання машин польові ро
боти провадяться в півтора—два 
рази швидше і на більш висо
кому агротехнічному рівні, ніж 
торік.

Діяльно готуються до весня
ної сівби трудівники сільсько
го господарства України. Скрізь 
у колгоспах завершується ре
монт сільськогосподарського ін
вентаря, провадиться заготівля 
і вивезення на поля місцевих 
добрив, підживлення озимих.

Дніпропетровськ. Житловий фонд 
міста в минулому році збільшив
ся на 135 тисяч квадратних мет
рів. Успішно продовжується жит
лове будівництво у новому році. 
Недавно зданий в експлуатацію 
74-квартирний будинок для робіт
ників і службовців машинобудів
ного заводу. Це перший будинок, 
який заселений в 1952 році. Він 
збудований потоково-швидкісним 
методом в рекордно - короткий 
строк—за 120 робочих днів.

На знімку: нове приміщення 
74-квартирного будинку.

Фото С. Вільтмана. 
Прескліше ТАРС.

Стаціонарна кукурудзяна 
машина

Колектив Українського науко
во-дослідного інституту механіза
ції сільського господарства скон
струював стаціонарну машину, 
яка механічно відокремлює печат
ки кукурудзи від стебел і на 
спеціальних вальцях звільняє пе
чатки від обгорток. Одночасно 
стебла і листя кукурудзи пода
ються в сполучену з машиною 
силосорізку, де вони здрібнюють
ся в силосну масу.

Перша заводська здравниця 
в Закарпатті

Недалеко від Сваляви, в мальо
вничій гірській місцевості, закін
чено спорудження будинку від
починку для робітників Чинадіїв- 
ського деревообробного комбіна
ту. Це—перша заводська здравни
ця в Закарпатті. За останні роки 
в області відкрито сім санаторіїв 
і будинків відпочинку. Перший 
сезон працює будинок відпочинку 
в сільгоспартілі ім. 8 березня, 
Севлюського округу.

У Херсонській області піджив
лено 30 тисяч гектарів пшени
ці. Радгоспи республіки пов
ністю очистили і довели до по
сівних кондицій насіння ран
ніх зернових культур, підготу
вали інвентар. Механізатори за
вершують ремонт тракторів.

Наслідуючи почин бригади 
депутата Верховної Ради СРСР 
Івана Шацького, механізатори 
України розгортають соціаліс
тичне змагання за одержання 
високого врожаю всіх сільсько
господарських культур, за еко
номію пального. (РАТАУ).
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Партійне життя

БЕСІДА В ГУРТКУ
В гуртку по вивченню «Ко

роткого курсу історії ВКП(б)» 
першого року навчання при 
парторганізації рудореионтного 
заводу навчається 12 комуніс
тів і безпартійних активістів. 
Серед слухачів—модельник ли
варного цеху т. Верламов, ви
хователька т. Жеменик, конст
руктор т. Бєлий, секретар ко
мітету комсомолу т. Стукаленко 
та інші. Слухачі гуртка підіб
рані, порівнюючи, з однако
вим рівнем загальноосвітніх і 
політичних знань.

Переважна більшість гуртків- 
ців вперше вивчає «Короткий 
курс історії ВІШ(б)». Партійна 
організація подбала про ство
рення умов для плодотворного 
навчання. Заняття гуртка про
вадяться в добре обладнаній 
кімнаті. Керує гуртком секре
тар партбюро т. Коган.

Тов. Коган—досвідчений про
пагандист, і тому він добре ро
зуміє, що вирішальним у якості 
учоби є рівень підготовки до 
занять. Він обдумує і складає 
план проведення бесіди, запи
сує запитання, що їх буде ста
вити слухачам, складає конс
пект, добирає необхідні наочні 
посібники.

Готуючись до занять, пропа
гандист зважає п на те, які 
можуть виникнути запитання в 
гуртківців під час бесіди, обду
мує відповіді на них, викорис
товуючи для цієї мети політич
ний словник та іншу літерату
ру. Навчати слухачів самостій
но працювати над книгою, скла
дати конспекти і вміти вислов
лювати свої думки—ці питання 
т. Коган ставить в центр уваги 
своєї пропагандистської робо
ти.

В систему роботи цього гурт
ка ввійшов обмін думками про 
події в нашій країні і за рубе
жем. Пропагандист до початку 
навчання кожного разу ціка
виться, що гуртківці читали, 
які в зв'язку з цим у них ви
никли запитання. На останньо
му занятті виявилось, що гурт- 
ківець т. Бєлий невірно зрозу
мів хід подій на виборах в Ін
дії—т. Коган допоміг йому з'я
сувати це питання.

Які наслідки дає повсякден
на кропітка робота пропаган
диста, можна переконатися на 
прикладі бесіди, що її провів 
т. Поган в гуртку 16 лютого 
по темі «Про діалектичний та 
історичний матеріалізм».

Починаючи бесіду, керівник 
гуртка поставив перед слуха
чами ряд питань, що їх треба 
розв'язати в ході бесіди: ос
новні риси марксистського діа
лектичного методу та маркси
стського філософського мате

На комсомольських зборах
Недавно відбулися відкриті 

збори в комсомольській органі
зації шахти № 2.

Секретар комітету Іван Лісо- 
венко зробив доповідь про ро
боту комітету комсомольської 
організації в справі поліпшен
ня авангардної ролі комсомоль
ців на виробництві та вихован
ня молоді.

У дебатах по доповіді висту
пили: відкатниця т. Баранок, 

ріалізму, в чому полягають 
особливості виробництва?

Відповідати на перше запи
тання виявив бажання гурт- 
ківець т. Гнатченко. Він де
тально розповів про органіч
ний зв'язок предметів і явищ 
в природі, про їх залежність і 
обумовленість. Слухаючи уваж
но відповідь т. Гнатченка, про
пагандист помітив, що слухач 
робить не точний висновок. 
Тоді т. Когап, поставивши кіль
ка навідних запитань, доиома- 
гає йому правильно сформулю
вати свою думку.

Про рух, зміни, розвиток 
(виникнення і відмирання) в 
природі розповіла т. Жеменик.

Слухач т. Бєлий, розповіда
ючи про перехід кількості в 
якість, наводить вдалі прикла
ди про значення раціоналіза
торських пропозицій і поши
рення передового досвіду ста- 
хановської праці для докорін
ної перебудови технологічного 
процесу виробництва. Відповідь 
т. Бєлого доповнює т. Стука
ленко. Він розповів про вирі
шальне значення роботи, про
веденої більшовицькою пар
тією в підготовці для здійснен
ня суцільної колективізації 
сільського господарства.

Особливо цікавою була бе
сіда по історичному матеріаліз
му. Відповіді па поставлені за
питання давали одні товариші, 
їх доповнювали інші. Пропа
гандист втручався лише тоді, 
коли треба було внести поп
равку або узагальнити і уточ
нити відповідь. Таким чином, 
до участі в бесіді були залу
чені майже всі гуртківці.

Наприкінці заняття т. Коган 
зробив підсумок, звериув увагу 
присутніх на неправильні ви
рази і слова окремих товари
шів, назвав прізвища слухачів, 
які недостатньо підготувалися 
до бесіди.

Високий ідейно-організацій
ний рівень навчання в цьому 
гуртку свідчить про почуття 
відповідальності пропагандиста 
і слухачів за якість навчання. 
Така жива, захоплююча бесіда 
сприяє глибокому засвоєнню 
історії і теорії більшовизму. 
Але в роботі гуртка є й недо
ліки. Ще не всі слухачі сумлінно 
готуються до занять. 16 люто
го, наприклад, тт. Горбатий і 
Жежеря не брали участь в бе
сіді, а т. Спичка прибула на 
заняття без підручника і конс- 
пекта.

В цілому ж досвід навчання 
в цьому гуртку заслуговує ува
ги і поширення серед пропа
гандистів міста і району.

П. Царинний.

заготувач кріпильного лісу 
т. Попов, голова шахткому 
профспілки т. Лежанкін, на
чальник шахти т. Печковський 
та інші.

Збори зобов'язали комітет 
комсомольської організації по
ліпшити внутріспілкову і ма
сово-виховну роботу серед мо
лодих виробничників шахти.

В. Сафроненко,
. комсомолець.

На будовах
І комунізму

Розвідувальні роботи 
на трасі Північно- 

Кримського каналу
Розвідувальні партії комп

лексної експедиції «Гипровод- 
хлопка» по проектуванню Пів
нічно-Кримського каналу за
кінчили польові роботи і пе
редали проектувальникам по
трібні матеріали для складен
ня геологічного профілю кана
лу і проектного завдання.

У Північному Криму від ра
йонного центра Сиваш до Кер
ченського півострова, де прой
дуть самопливний канал і ка
нал механічної подачі води, 
вивчено грунти на різних гли
бинах. В районі майбутнього 
Фронтового водоймища закінче
ні топографічні зйомки, набли
жаються до кінця бурові робо
ти. Геологи визначають якість 
грунтів основи греблі і ложа 
водоймища. Такі ж роботи три
вають і на іншому великому 
водоймищі—Станціонному.

(ТАРС).
Нова техніка на великій будові

Країна щедро постачає бу
дівництву Каховського гідровуз
ла нову техніку. Тільки за ос
танні дні тут одержані одноку- 
бові електроекскаватори, кра
ни, вантажопідйомністю в 15 і 
20 тонн, пересувні асфальтові 
установки та інше устаткуван
ня. Після закінчення будівни
цтва, внутрішньої залізниці, 
яка обслужуватиме гідровузол, 
сюди прийдуть 10 паровозів, 
багато товарних вагонів, які 
вже знаходяться на станції Фе
дорівна.

Механізатори землерийних 
машин вже вийняли перший 
мільйон кубометрів грунту, сот
ні тонн вантажів перероблено 
кранами, автовантажниками.

І Екскаваторники тт. Маслак, 
Баденков, БіЗюв, крановщпки 
тт. Ковтун, Соловйов та інші 
дають по 1,5—2 норми за зміну. 

(РАТАУ).

Міські збори профспілкового активу
18 лютого відбулись міські 

збори профспілкового активу. 
Збори обговорили питання про 
підсумки роботи VII пленуму 
ВЦРИС.

З доповіддю виступив голова 
облпрофради тов. Міхеєв. Допо
відач відзначив, що значна 
частина профспілкових органі
зацій міста поліпшили керів
ництво соціалістичним змаган
ням і добились позитивних ре
зультатів у виконанні держав
них планів. Успішно справи
лись з виробничою програмою 
1951 року шахта №2, Олек
сандрійська брикетна фабрика, 
Семенівське монтажне управ
ління, завод «Червоний ливар
ник».

Доповідач піддав критиці ке
рівників Байдаківського вугле
розрізу, Байдаківської брикетної 
фабрики, рудореионтного заво
ду за невиконання плану, низь
кі якісні показники в роботі, 
відсутність боротьби за здій
снення колективних договорів.

Тов. Міхеєв вказав на необ
хідність рішуче поліпшити ма
сово-виховну роботу серед тру
дящих, поліпшення діяльності 
клубів, червоних кутків, біб

Множити виробничі успіхи
Достроково виконали 

місячний план
Вступаючи в соціалістичне 

змагання па честь наступної 
сесії Верховної Ради СРСР, ко
лектив електростанції зобов'я
зався достроково виконати лют
невий план виробітку електро
енергії. Слова дотримано. З 19 
лютого ми працюємо в рахунок 
березня. Енергетики вирішили 
додатково виробити сотні тисяч 
кіловат-годин.

Виконанню плану сприяло 
впровадження раціоналізаторсь
ких пропозицій новаторів ви
робництва. Начальники електро- 
цехів тт. Лендюк, Даниленко, 
інженер по техніці безпеки тов. 
Доронін, старший майстер тов. 
Савченко багато попрацювали 
над удосконаленням технологіч

Транспортники додержують слова
Транспортники тресту «Олек- 

сандріявугілля» готуються дос
тойно зустріти відкриття нас
тупної сесії Верховпої Ради 
СРСР.

З кожним днем підвищують
ся темпи перевезень ванта
жів. Добре працює колектив 
депо.

Серед залізничників множать
ся трудові успіхи, шириться бо
ротьба за відмінні якісні показ

Працюють по-стахановському
Комплексна стахановська 

бригада Михайла Горлупова — 
одна з кращих в будівельному 
управлінні Семепівського трес
ту. Нема того дня, щоб вона 
не виконала завданпя на 170 
процентів.

Високої продуктивності пра
ці тут добиваються завдяки 
умілій організації технологіч
ного процесу. Кожна робота 
виконується суворо за графі
ком. Це підвищує відповідаль
ність кожного тесляра і муля
ра за своєчасне виконання 
завдань.

ліотек, посилити керівництво 
соціалістичним змаганням.

Після закінчення доповіді 
слово взяв голова завкому ру- 
доремонтного заводу тов. Ключ- 
І1ИКОВ. Він розповів про недо
ліки в роботі і заходи, які 
вживає завком для їх усунення.

Робітник Семенівського мон
тажного управління тов. Бог- 
данов сказав:

—Наш колектив взяв на се
бе підвищені соціалістичні зо
бов'язання. Монтажники праг
нуть з честю їх виконати. Од
нак, працівники автотранспорт
ної контори тресту погано нам 
у цьому допомагають.

Секретар парторганізації трес
ту < Олександріявуглерозріз » 
тов. Іванов говорив про факти 
формалізму в керівництві зма
ганням. Він підкреслив, що на 
будівельних дільницях деякі 
господарники не створюють ро
бітникам умов для успішного 
виконання норм. Профспілкові 
ж організації миряться з таким 
ненормальним явищем.

Секретар міського комітету 
партії тов. Харитонов підкрес
лив, що питання ідейного ви
ховання трудящих повинно сто

ного процесу, кращим викорис
танням техніки.

Колектив електростанції день 
у день поліпшує свою роботу, 
добивається злагодженої дії аг
регатів.

Приклад боротьби за повне 
використання потужності облад
нання показують змінні інже
нери тт. Чернов і Безруков, які 
добились рекордного виробітку 
електроенергії.

Робітники 1 інженерно-тех
нічні працівники станції впев
нено йдуть до нових трудових 
успіхів.

В. Срібний, 
секретар партбюро 

електростанції.

ники в роботі. Слюсарі-арма- 
турники тт. Плотников, Срма- 
кой виробляють по дві норми. 
Більше 200 процентів діудгь 
електрослюсар т. Святець, ва
гонний слюсар т. Шевченко, то
кар т. Іванніков.

Колектив транспортників з 
честю виконує взяті зобов'я
зання.

Е. Павк^к. 
робініні; транспортної контори.

Но-стахановському працюють 
теслярі, очолювані Іваном Тро
совим та Іваном Конограєм. Во
ни систематично виконують 
норми на 150—160 процентів.

Серед будівельників ширить
ся соціалістичне змагання за 
гідну зустріч наступної сесії 
Верховної Ради СРСР. Трудя
щі взяли на себе підвищені 
зобов'язання — достроково за
вершити виробничий план пер
шого кварталу, будувати висо
коякісно. Ці зобов'язання здій
снюються.

С. Петров.

яти в центрі уваги профспіл
кових організацій. Треба сис
тематично читати лекції, допо
віді, поліпшити наочну агіта
цію на підприємствах.

Про виконання колективних 
договорів говорив голова рай
кому профспілки вугільників 
тов. Чебаненко.

Головний лікар лікарні № 4 
тов. Ідельсон зупинилась на 
питаннях поліпшення побуто
вого обслужування трудящих, 
налагодження роботи лазні на 
селищі Перемога.

У своєму виступі секретар 
міськкому КП(б)У тов. Атанов 
зосередив увагу шахткомів, зав
комів і місцевкомів на необ
хідність створення активу, під
несення ролі профспілок у ма
сово-виховній роботі серед тру
дящих, керівництві соціалістич
ним змаганням, наполегливої 
боротьби за повне виконання 
колективних договорів.

По обговореному питанню 
збори намітили заходи для по
силення профспілкової роботи.

З великим піднесенням прий
нято вітального листа товари
шеві Сталіну.
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До 100-річчя з дня смерті М. В. Гоголя

Полум'яний російський патріот і громадянин
Російська демократична лі

тература першої половини 19 
століття, як указував В. 1л 
Ленін, була пройнята ідеями 
Бєлінського і Гоголя. Великий 
революційний демократ М. Г. 
'іернишевський, оцінюючи твор
чість Миколи Васильовича Го
голя, писав: «Ні в кого з на
ших великих письменників не 
виявлялась так живо і яскраво 
свідомість свого патріотичного 
значення, як у Гоголя. Він 
прямо себе вважав людиною, 
покликаною служити не мис
тецтву, а вітчизні; він думав 
про себе: «Я не поет, я гро
мадянин». Високо цінили твор
чість Гоголя Пушкін, Бєлінсь
кий, Герцен.

Уже в Ніжинському ліцеї 
Гоголь захоплювався творами 
Пушкіна. Під впливом літера
тури радіщевців і декабристів 
Гоголь виховав у собі нена
висть до паскудства, мерзен
ності і беззаконня, на яких 
тримався дворянсько - кріпос
ницький режим Миколи І. «Не
правосуддя, найбільше у світі 
іЙщастя, найбільш за все роз
ривало моє серце»,—писав він.

М. В. Гоголь гостро критич
но ставився до російських мо
нархічних порядків. За шир
мою величності офіціального 
Петербурга ховалася вся гниль 
фнпосницької Росії, і проник
ливий розум Гоголя скоро роз
пізнав дійсність під цією мас
кою. «Все дише обманом >, — 
писав він у своїй повісті «Нев- 
ський проспект». М. В Гоголь, 
як письменник, розумів своє 
призначення—боротись словом 
художника з суспільним злом, 
щоб вивести свою вітчизну на 
світлий шлях життя.

Уже в перших збірках тво
рів Гоголя «Вечори па хуторі 
біля Дикапьки», «Миргород», 
«Петербурзькі повісті» видно 
майстерну реалізацію задуму

У світлій, добре обладнаній 
кімнаті розмістилася Морозів- 
ська сільська бібліотека. 147 
колгоспників та інтелігентів 
села в цьому році відвідали 
бібліотеку. Тільки за півтора

ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

1027 центнерів буряків з гектара
Після війни нашій лапці вда

лося добитися рекордних уро
жаїв цукрових буряків. Так, 
наприклад, у посушливому 1946 
році ми одержали з гектара по 
738 центнерів коренів, в нас
тупному році—по 981 центне
ру і 1950 році—по 805 цент
нерів. Але такі врожаї ми зні
мали з невеликих ділянок — 
лише в 2—3 гектари.

У 1951 році, обговоривши 
свої можливості, ланка виріши
ла боротися за тисячу центне
рів з гектара з площі в 7,75 
га. Таке слово ми дали товари
шеві Сталіну і з честю вико
нали свою обіцянку.

Як ланка здобула нову пере
могу?

У нашому радгоспі впровад
жено правильні травопільні сі
возміни. Зразково провадяться 
основний і передпосівний обро
біток грунту, у великій кіль

письменника. Декабристи, Пуш
кін, Бєлінський, як щирі пат
ріоти, боролися проти самодер
жавства і проти всього того, 
що перешкоджало прогресові 
Росії, Гоголь бив по всіляких 
носіях реакції і мракобісся си
лою своєї сатири. Найвищої 
точки розвитку сатира Гоголя 
досягла в комедії «Ревізор» 
(1836 рік), в якій письменник 
завдавав нищівного удару всій 
дворянській Росії—від провін- 
ціальних поміщиків до найбіль
шого поміщика—царя Миколи 
Романова. «Ревізор» викликав 
різкі нападки на автора з бо
ку всеросійської реакції.

В той же час Гоголь ство
рив свою безсмертну повість 
«Тарас Бульба», в якій поєд
нав благородні риси патріотиз
му з великою любов'ю до про
стих людей, до героїчного ми
нулого українського народу. 
Тараса Бульбу вороги спалю
ють живим, прив'язавши його 
до дерева. Але Тарас до остан
ньої своєї хвилини турбується 
про батьківщину і, охоплений 
полум'ям, гукає козакам, що 
біля берега Дністра стоять чов
ни, якими вони можуть уря
туватися. І Гоголь виявляє своє 
патріотичне почуття словами: 
«Та хіба знайдуться в світі 
такі вогні, муки і така сила, 
що пересилила б руську силу ■.

Гоголь не любив офіціаль
них писак-блюдолизів, лакеїв 
Миколи 1—різних булгаріних і 
кукольникових. Дворянсько- 
чпновпицька зграя вимагала 
відправити Гоголя в Сибір.

Обставини склалися такі, що 
М. В. Гоголь мусив у 1836 
році виїхати за кордон, не 
стерпівши мерзенних порядків 
миколаївської Росії. «На Руси, 
— писав Гоголь, — єсть такая 
изрядная коллекция гадких 
рож, что невтерпеж мне при- 
іплося глядеть па них». Але 

Зростає попит на книги
місяця вони прочитали близько 
700 примірників політичної і 
художньої літератури.

Вечорами в читацькому залі 
бібліотеки проводяться голосні 
читки, бесіди, читаються лекції 

кості вносяться органічні і мі
неральні добрива.

Цукрові буряки розмістили в 
загальному масиві. Землі у нас 
— вилужені чорноземи. Після 
збирання на сіно сумішки бо
бових і злакових трав ділянку 
злущили, а в першій декаді ве
ресня 1950 року зорали трак
торним плугом з передплужни
ком на глибину 30—32 санти
метри. Така глибина створює 
сприятливі умови для розвитку 
кореня. Перед оранкою на кож
ний гектар внесли по 3 цент
нери суперфосфату, 0,8 цент
нера сульфат-амонію і по 0,5 
центнера калійних добрив.

В осінньо-зимовий період ба
гато уваги приділили нагромад
женню вологи в грунті. На всій 
площі провели снігозатримання. 
Розставили по 75 щитів на гек
тар, між ними пустили сніго
розорювачі, утворили купи. 

далі він зазначав: «Вокруг ме- 
ня чужбипа, но в сердце моеи 
Русь одна только прекрасная 
Русь».

Перебуваю чи за кордоном, 
Гоголь жив інтересами Росії. В 
першій частині його безсмерт
ної поеми «Мертві душі», де 
він хотів показати «хоч з од
ного боку, але всю Русь», си
ла критики дворянської Росії 
досягла ще вищої точки. За 
цей твір на Гоголя ще гострі
ше напали різні собакевичі, 
коробочки, ноздрьови, манілови.

Він болісно і настійливо шу
кав шляхів перебудови старої 
Росії, але не міг знайти. Це 
привело до видання «Вибраних 
місць з листування з друзями», 
в яких були висловлені помил
кові думки, піддані Бєлінським 
різкій критиці. Але все-таки го
ловним у світогляді Гоголя ос
танніх днів життя була турбота 
про долю Росії.

Про майбутнє своєї батьків
щини великий письменпик-пат- 
ріот говорив: «Русь! бачу тебе... 
Чи ж не тут, не в тобі наро
дитись безмежній думці, коли 
ти £ама без краю? Чи ж не тут 
бути богатиреві, коли є місце, 
де розгорнутись і пройтись йо
му?...». Вій бачив, що Русь 
мчить вперед, як «прудка не- 
обігнана тройка» і їй дають 
«дорогу інші народи й держави».

В останні роки свого життя 
М. В. Гоголь повернувся на 
батьківщину тяжко хворий. Він 
уже нічого не створив як худож
ник, але російське суспільство 
почуло його передсмертний 
клич: «Треба любити Росію!».

Служіння Гоголя вітчизні — 
захоплюючий приклад. Його лі
тературна спадщина ввійшла в 
скарбницю передової культури, 
яку віками створював великий 
російський народ.

Й. Куриленко, 
кандидат філологічних наук.

на політичні та науково-попу
лярні теми. У січні проведено 
13 голосних читок за твором 
С. Бабасвського «Світло над 
землею».

М. Ткачов.

| Крім того, на ділянку вивезли 
сніг з садиб та інших місць.

Весною всіляко зберігали на
громаджену в грунті вологу. 
Закрили її 5 квітня. Спочатку 
пустили шлейфи для нівелю
вання грунту, а потім важкі 
борони. Через кілька днів про
вели культивацію в два сліди 
на глибину 10 сантиметрів. 
Перед цим внесли по 2 цент
нери суперфосфату, по центне
ру аміачної селітри і по 0,3 
центнера калійної солі на гек
тар. Тракторний агрегат з ла
патих культиваторів і борін 
добре розмішав добрива в м'я
кому грунті.

Досвід показує, що молоді 
рослини не можуть відразу ско
ристатися внесеними добрива
ми. Тому під час сівби, яку 
провели в день культивації, в 

[ рядки разом з насінням внесли 
ще па кожний гектар по 120

Виростимо високий урожай 
цукрових буряків

Виконаємо зобов'язання
Укрупнення нашого колгос

пу сприяло більш ефективному 
використанню потужної сіль
ськогосподарської техніки, доб
рива тощо. Це дозволило нам 
торік виростити на всій площі 
посіву значно вищий урожай 
цукрових буряків, ніж у по
передні роки. З кожного гек
тара ми здали державі по 215 
центнерів цукрової сировини. 
Ще вищий врожай одержали 
ланки тт. Анісімової та Тка- 
ченко.

Цього року всі ланки нашої 
бригади розгорнули змагання 
за одержання високого врожаю 
цієї культури на всій площі 
посіву. Вони вивозять добрива 
на закріплені ділянки. Нині в 
поле вивезено 600 підвід пе
регною, заготовлено багато по

Високоприбуткова культура
Колгосп імені 18 з'їзду 

ВКІІ(б) минулого року виростив 
непоганий урожай цукрових бу
ряків. З площі 50 гектарів тут 
здали на державні заготівельні 
пункти 9.202 центиерп цукро
вої сировини.

За здані буряки колгосп одер

У Костромському сільськогосподарському інституті відбулась 
зустріч з двічі Героями Соціалістичної Праці, знатними тваринниками 
радгоспу „Караваєво*.

На знімку: двічі Герої Соціалістичної Праці (справа наліво) 
Є. І. Грехова, У. С. Баркова, А. В. Нілова і Л. П. Іванова ведуть бе
сіду з студентами.

Фото М. Альперта. (Прескліше ТАРС).

кг суперфосфату, 50 кг аміач
ної селітри і ЗО кг калійної 
солі.

Перед сівбою всі сошники 
сівалки перевірили на норму 
висіву і відрегулювали на од
накову глибину загортання на
сіння. Ширина міжрядь у нас 
постійна—36 сантиметрів. Ви
сіяли районований сорт « Р-306» 
по 35 кг на гектар. Перед цим 
насіння замочили в розчині 
гранозану.

Під час сівби неухильно до
держували прямолінійності ряд
ків, щоб полегшити механічний 
обробіток міжрядь. Насіння за
горнули на глибину 3—4 сан
тиметри, а потім прикатали 
грунт ребристими котками.

Після сівби ділянку зараз же 
обкопали ловильними канавка
ми і зробили сітку дрібних ка
навок. Це полегшило боротьбу 
з шкідниками. Довгоносик зби
рали вручну. Крім того, два 
рази ділянку обприскували хло
ристим барієм з допомогою лі
таків: вперше—в період появи 
сходів, вдруге—після проривки. 

пелу та пташиного посліду.
Вже зараз ми старанно під

готовили до посіву весь буряко- 
сіючий інвентар. Для того, щоб 
створити кращі умови для про
ростання насіння, виготовили 
важкий трьохсекційний коток, 
яким прокоткуємо площу після 
посіву.

Одноразово готуємось до бо
ротьби з шкідниками буряків— 
відремонтували оприскувач та 
завезли потрібну кількість от
рутохімікатів.

Зобов'язання—виростити в 
1952 році по 300 центнерів 
буряків з кожного гектара—ми 
будь що виконаємо.

Ф. Смоляр, 
бригадир третьої рільничої 

бригади артілі імені 
Карла Маркса.

жав близько 100 тисяч карбо
ванців грішми, 6.462 кілогра
ми цукру та 3.600 центнерів 
жому.

В цьому році буряководи 
колгоспу борються за 350 цент
нерів цукрових буряків з кож
ного гектара. в. Леонтьев.

В результаті посіви були пов
ністю збережені від шкідників.

Сходи були дружні. Шару
вання провели 6—9 травня за 
три дні. Виконали його дуже 
старанно на глибину 4—5 сан
тиметрів. Потім зараз же пус
тили в хід мотиги «Українка». 
Перше глибоке розпушування 
міжрядь посилило ріст і розви
ток молодих сходів; до коренів 
стало надходити більше повіт
ря, а грунт мав добрий запас 
вологи і поживних речовин.

Кілька слів про проривку. 
Найкращий час для її прове
дення—коли на рослинах по
явиться перша пара справжніх 
листочків. Проривали свої по
сіви ми 18—24 травня. На по
гонному метрі у нас була при
близно 81 рослина. Але зали
шали з них найбільш здорові, 
добре розвинуті 4 — 5 рослин, 
у яких «вилочка» спрямована 
в міжряддя. Багаторічні спо
стереження показали, що такі 
рослини дають урожай на 10
(Закінчення на 4-й стор.).
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Звітні збори сільського
споживчого товариства

Недавно відбулися звітні збо
ри Бандурівського споживчого 
товариства. Про роботу това
риства за 1951 рік звітував го
лова правління т. Коваленко.

—Бандурівське сільське спо
живче товариство, — говорить 
т. Коваленко,—за минулий рік 
домоглось деяких успіхів у по
ліпшенні обслужування насе
лення. Річне планове завдання 
по торгівлі виконано на 110 
процентів, за цей час кооперо
вано 132 чоловіка при завдан
ні 41. Одержано надпланових 
прибутків 98.298 карбованців, 
з них 4 тисячі карбованців ви
ділено в фонд допомоги дітям 
воїнів, які загинули в боротьбі 
з фашистськими загарбниками. 
За добру роботу правління рай- 
споживспілки присудило нам 
перехідний Червоний прапор.

Иайщики в своїх виступах 
особливу увагу звертали на пе- 
доліки в роботі споживчого то
вариства.

Рахівник артілі «Оборона 
країни» т. Шевченко звернув 
увагу на погане виконання 
працівниками споживчого това
риства замовлень трудящих.

Подбати про благоустрій селища
В робітничому селищі Ок- 

тябрське багато красивих будин
ків, в яких проживають сотні 
робітників буровугільної про
мисловості. Але про благоустрій 
цього селища майже всі забу
ли. Забула про це і селищна 
Рада.

З вини дирекції Байдаківсь- 
кої брикетної фабрики до цьо
го часу в будинку № 13 по 
вулиці Гоголя необладнана опа
лювальна система.

Пройти до магазину та до 
клубу і селищної Ради не
має змоги через велику грязюку.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛ1КОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети надійшов 

лист про порушення правил ра
дянської торгівлі завідуючою ма
газином № 16 відділу робітничого 
постачання тресту „Олександрія- 
вуглерозріз" Орловою.

Цього листа було надіслано на

1027 центнерів буряків з гектара
(Закінчення).

процентів вищий. Справа в то
му, що корені буряка «вилоч
кою» свої дрібні відростки — 
мочки спрямовують у міжряддя, 
де є більше поживних речовин. 
Підвищення врожаю тільки від 
цього заходу при наших вели
ких валових зборах становить 
понад 100 центнерів коренів з 
гектара.

У період копання перевіркою 
було встановлено, що 56 про
центів усіх коренів мало «ви
лочку», спрямовану в міжряддя.

Під час проривки на гектарі 
залишили 120 тисяч рослин 
(по 4—5 на погонному метрі). 
Це дало можливість зберегти 
до початку копання в серед
ньому 105,4 тисячі ділових ко
ренів на гектарі. Перевірку і 
розпушування сапкою навколо 
кореня і в міжряддях провели 
за три дні—в період з 4 по 8 
червня.

Ми завжди додержуємо прави-

У свій час я замовив че
рез крамницю двоспальне ліж
ко,—говорить т. Шевченко, — 
але мені завезли односпальне. 
Нерідко товари, що завозять
ся з бази райспоживспілки у 
Бандурівське ССТ, розподіля
ються в магазині на розсуд 
т. Губенка.

Голова колгоспу Комунар» 
т. Ващук вказував на обмеже
ний асортимент товарів.

—У нас великий попит на 
культтовари, але їх завозиться 
недостатньо. До весняної сівби 

1 потрібна колгоспам збруя, але 
її теж не побачиш у наших 
магазинах,—говорить т. Ващук.

У Ясиноватському дитбудин
ку,—розповідає т. Хричов,—всі 

| діти шкільного віку. Про це 
добре знає голова споживчого 
товариства т. Коваленко, але 
він чомусь завозить нам одяг 
на дітей дворічного віку.

Звітні збори пайщиків, зик- 
ривши недоліки в роботі прав
ління, памітили заходи для 
дальшого поліпшення обслужу
вання трудящих необхідними 

І товарами. ґ. Давніченко,
Ф. Суслов.

Поштове відділення погано 
обслуговує населення селища. 
Газети, журнали передплатни
ки одержують з запізненням 
па два—три дні, а часто й зов
сім не одержують. Подвір'я бі
ля будинків забруднені. Повно 
сміття. Та цього не бачать пра
цівники міської санітарно- 
епідемічної станції.

Міськком у нгосп та господар
ські організації, яким нале
жать будинки, повинні подба
ти про благоустрій селища.

А. Кулінич.

розслідування до міського відділу 
торгівлі.

Як повідомив завідуючий міськ- 
торгвідділом т. Суворов, факти, 
наведені в листі, підтвердились. 
Відділу робітничого постачання 
запропоновано звільнити т. Орло
ву з роботи.

| ла: всі агротехнічні заходи 
І проводити своєчасно і в стислі 

строки. Багато попрацювала 
ланка під час догляду за по
сівами. Ми провели три глибо
ких розпушування, п'ять роз
пушувань сапами, три піджив
лення мінеральними добривами. 
Тим-то буряки добре засвоюва
ли добрива, утворивши великі 
корені правильної форми.

Перше глибоке підживлення 
зробили на початку червня на 
глибину 8 — 10 сантиметрів. 
Внесли на гектар по 2 цент
нери суперфосфату, по цент
неру аміачної селітри і по 0,3 
центнера хлористого калію. 
Друге підживлення проводилося 
в середині червня на глибину 
12—14 сантиметрів. На гектар 
внесли по 3 центнери супер
фосфату, по центнеру аміач
ної селітри і по 0,5 центнера 
калійної солі. Третє підживлен
ня зробили після розмикання 
рядків, наприкінці першої де
кади липня. Цього разу внес

| ПОДІЇ В КОРЕЇ
За минулий тиждень з'єднання 

і корейської Народної армії у тіс- 
; ній взаємодії з частинами кигай- 
| ських народних добровольців на 

всіх фронтах вели оборонні бої з 
*мерикано-англійськими інтервен
тами і ліспнманівськими війська
ми, завдаючи їм втрат у живій 
силі і техніці.

На деяких ділянках західного і 
центрального фронтів за останні 
два дні—19 і 20 лютого против
ник при підтримці танків і ар
тилерії провадить атаки. Війська 
Народної армії успішно відбили 

| атаки противника, який зазнав 
і великих втрат.

За останні три дні зенітні час
тини народних військ і стрільці- 
мисливці за ворожими літаками 
збили 11 літаків противника.

Підготовка до Дня 
Радянської Армії 

в країнах народної 
демократії

Трудящі країн народної демо
кратії широко відзначають 34 ро
ковини Радянської Армії, яка виз
волила їх від фашистського ярма.

По всій Болгарії проходять ма
сові збори трудящих. У Софії в 
столичному кінотеатрі „Москва" 
відбувся урочистий вечір. З вели
кою увагою була вислухаиа до
повідь генерал-лейтенанта Йонко 
Пакова на гему „Радянська Армія 
-армія миру". Учасники зборів 

влаштували бурхливу • овацію на 
честь Радянського Союзу. Всесо
юзної Комуністичної партії (біль
шовиків) і великого організатора 
непереможної Радянської Армії 
Генералісимуса Й. В. Сталіна.

На підприємствах, в установах 
і клубах Польщі Товариство поль
сько-радянської дружби організо
вує фотовітрини, випускає спе
ціальні номери стінних газет і 
проводить бесіди, присвячені Дню 
Радянської Армії. Товариство ви
дало масовим тиражем великий 
кольоровий плакат, присвячений 
знаменній даті, а також „Блокнот 
бесідчика". що містить багатий 
матеріал про величезну роль Ра
дянської Армії в справі захисту 
молодої радянської країни від ін
тервентів і у визволенні народів 
Європи від гітлерівського рабства.

У Бухаресті, в місті Сталін та 
інших містах Румунії проводиться 
кінофестиваль про Радянську Ар
мію. Демонструються фільми „Тре
тій удар", „Сталінградська битва", 
„Падіння Берліна", „Велика заг
рава" та інші радянські кінокар
тини.

(ТАРС).

ли на гектар ще по 3 центне
ри суперфосфату і по центне
ру аміачної селітри.

Велику загрозу для врожаю 
являла жарка погода, що вста
новилася в липні. За рекомен
дацією вчених і агрономів лан
ка вирішила застосувати новий 
у наших умовах агротехнічний 
прийом—мульчування. На всій 
ділянці в міжряддя і рядки 
згори внесли (розсипали) си- 
пець-нерегній з розрахунку 10 
тонн на гектар. Це врятувало 
наші буряки. Шар перегною 
не давав сонцю і суховіям ви
сушити грунт.

Копання буряків закінчили 
30 жовтня. Очищені корені 
без затримки відправляли на 
завод. Середня вага кореня ста
новить 1,1 кілограма. Багато 
коренів важили по 3—3,5 кг, 
а деякі і по 7—8 кілограмів.

У окремих буряководів досі 
існує хибна думка, що великі 
корені менш цукристі. Практи
ка нашої ланки спростовує це 
твердження. За даними лабора
торії заводу, цукристість зда

Польська республіка. Сім років тому війська Радянської Армії 
звільнили Варшаву. З перших днів звільнення польський народ і де
мократичний уряд взялись за відбудову столиці, перетвореної фа
шистськими загарбниками в руїни. На місці руїн виросли заводи, фаб
рики, корпуси житлових, учбових і адміністративних будівель. В 1952 
році жителі Варшави одержать близько 500 нових будинків.

На знімку: заново збудована вулиця Нови Свят у Варшаві.
Фото В. Савостьянова. (Прескліше ТАРС).

Наступний 111 Національний конгрес 
прихильників миру у Фінляндії

29—30 березня в Хельсінкі від- | питання, зв'язані з проблемою збе- 
будеться ПІ Національний конгрес режения миру на Півночі, а також 
прихильників миру у Фінляндії. завдання Фінляндії в справі бо- 

На конгресі будуть обговорені ротьби за зміцнення миру.

Криза зовнішньої торгівлі капіталістичних країн
ХЕЛЬСІНКІ, (ТАРС). В центрі „Хельсінгін саномат" у передбйй

уваги фінської преси продовжує 
залишатися становище, яке виник
ло в зв'язку з різким зниженням 
Англією і Францією цін на імпор
товану ними целюлозу.

Преса висловлює серйозне за
непокоєння з приводу становища, 
що створилось. Газета „Мааканса" 
підкреслює, що зниження цін на 
імпорт спрямоване головним чи
ном проти північних країн. .Хель
сінгін саномат" відзначає, що для 
Фінляндії заходи Англії означа
тимуть у середньому приблизно 
10-процентне зниження цін на всю 
експортовану нею целюлозу. Три
вогу фінських промисловців вик
ликає також і той факт, що інші 
західноєвропейські країни, які ім
портують з Фінляндії целюлозу, 
збираються наслідувати приклад 
Англії і Франції. Згідно з заявою 
центрального об'єднання підприєм
ців деревообробної промисловості 
Фінляндії, в цьому разі зниження 
цін торкнеться приблизно 70 про
центів усього експорту фінської 
целюлози і завдасть Фінляндії 
збитку в розмірі близько 17 міль
ярдів фінських марок па рік. Га
зети підкреслюють, що становище, 
яке створилося, не можна випра
вити за рахунок збільшення екс
порту целюлози до США, бо там 
за неї платять ще менше, ніж те
пер згодна платити Англія. Газета

них ланкою буряків становить 
17,6 процента.

З 7,75 гектара ми зібрали і 
здали на завод 7.958 центне
рів буряків—по 1.027 центне
рів з гектара. З окремих діля
нок урожай з гектара стано
вив до 1500 центнерів. З зіб
раного нами врожаю можна 
виготовити 1.146,7 центнера 
цукру, 320 центнерів кормової 
патоки і 6.605 центнерів жо
му. Валова продукція ланки в 
онтововідцускних цінах стано
вить 225 тисяч карбованців.

Високий урожай з лишком 
окупив усі великі затрати пра
ці і коштів на удобрення. Со
бівартість центнера буряків, 
вирощеного ланкою, в два рази 
нижча, ніж у цілому по рад
госпу.

Високо оплачено працю чле
нів ланки. За перевиконання 
плану врожайності зернових і 
технічних культур ланка одер
жує 8 центнерів зерна, 48 
центнерів цукру і премію гріш
ми в розмірі 17.800 карбован
ців. 

статті, озаглавленій „Удар", вка
зує, що рішення Англії і Франції 
дуже відчутно вплине иа зовніш
ньоторговельний баланс Фінляндії. 
Один з опорних стовпів стабіліза
ції. пише газета, починає хита
тися.

Газета „Тюекансан саномат" 
значае, що за рішенням Англії 
про зниження цін на целюлозу 
стоять Сполучені Штати Амери
ки, які намагаються таким чином 
примусити Скандінавію і Фінлян
дію оплатити більшу, ніж досі, 
частину витрат агресивного Атлан
тичного блоку на підготовку до 
нової війни.

Зниження експортних цін не об
межується целюлозою. За даними 
газети „Вапаа сапа", зниження по
питу і зниження цін зачепили та
кож продукцію й інших галузей 
деревообробної промисловості.

Ліві газети підкреслюють, що 
тепер єдиним виходом для Фін
ляндії є розширення торгівлі з 
Радянським Союзом, Китайською 
Народною Республікою і країна
ми народної демократії. Газети 
„Тюекансан саномат" і .Вапаа 
сана" закликають фінських еконо
містів використати з цією метою 
наступну Міжнародну економічну 
нараду в Москві, яка значною мі
рою може пом'якшити зовнішньо
торговельні утруднення Фінляндії.

Відрадним є той факт, що в 
радгоспі рік у рік підвищуєть
ся врожайність, зростає число 
майстрів бурякосіяння. В 1951 
році 14 ланок радгоспу нако
пали по 300 центнерів коренів 
з гектара, а Травневий відді
лок, де я працюю, з площі 
107 гектарів накопав у серед
ньому по 400 центнерів коре
нів з гектара.

Наша ланка складається з 
12 чоловік. Всі мп працюємо 
самовіддано, систематично пере
виконуємо норми. На збиранні 
буряків, наприклад, кожна з 
нас виконувала до чотирьох 
норм за день. Робітниці ланки 
внесли великий вклад у справу 
зміцнення нашої любимої Бать
ківщини.

М. Гета, 
Герой Соціалістичної Праці, 

ланкова Червоноармійського 
бурякорадгоспу. Полтавської 

області.
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Політична агітація-могутня зброя 
більшовицької партії

На честь сесії Верховної Ради СРСР
ВИРОБНИЧІ УСПІХИ ВУГІЛЬНИКІВ

Висока ідейність, цілеспря
мованість і конкретність, зв'я
зок з життям—ось ті найваж
ливіші завдання, що їх ставить 
перед політичною агітацією 
більшовицька партія.

Говорячи про значення по
літичної агітації, як могутньо
го знаряддя виховання трудя
щих у комуністичному дусі і 
мобілізації їх на здійснення 
грандіозних планів будівництва 
комунізму, В. І. Ленін вказу
вав, що держава сильна сві
домістю мас, сильна тоді, коли 
маси все знають, про все мо
жуть судити і йдуть на все 

невідомо.
' Успішне розв'язання черго

вих господарсько - політичних 
завдань не можливе без даль 
шого розгортання партійними 
організаціями пропаганди і 
агітації серед широких мас ро

, -бітників, інженерів, техніків, 
майстрів, серед всіх трудящих. 
Агітатори повинні нести в ма
си полум'яне слово більшовиць
кої правди, роз'яснювати по
літику партії і уряду, на яск
равих прикладах показувати 
незмірні переваги соціалістич
ної системи над прогнилим ка
піталістичним ладом.

Велику увагу приділяє пи- 
таппям організації політичної 
роботи серед будівельників бю
ро парторганізації управління 
будівництва жител тресту «Олек- 
сандріяву глерозріз». Агітатори 
там розкріилені за окремими 
групами людей. Охоплюючи 
своїм впливом кожного трудів
ника, агітатори допомагають 
робітникам усвідомити чергові 
завдання і оволодівати передо
вими методами стахановської 
праці.

На другий день після опуб
лікування підсумків розвитку 
народного господарства СРСР в 
1951 році керівник агітколек
тиву т. Вінецький зібрав агіта
торів і поставив перед ними 
завдання: про успіхи госпо
дарського і культурного будів
ництва в нашій країні повин
ні знати всі трудящі управ
ління. Там же агітатори обмі
нялись думками, як краще ор
ганізувати бесіди за, матеріала
ми Повідомлення Центрального 
Статистичного Управління СРСР 
і УРСР.

Кращі агітатори комуністи 
десятник Іван Євсютін та елек
трослюсар Василь Чугуй регу

--------------- -------------------

29 лютого—сесія міської Ради 
депутатів трудящих

Доводиться до відома депутатів Олександрійської 
міської Ради депутатів трудящих, що чергова сесія місь
кої Ради відбудеться 29 лютого 1952 року в залі засі
дань міської Ради (другий поверх).

Початок роботи сесії о 6 годині вечора.
Виконавчий комітет міської Ради 

депутатів трудящих.

лярно проводять оесіди 1 читки 
серед робітників, розповідають 
про події в нашій країні і за 
рубежем. При парторганізації 
працює група доповідачів, учас
ники якої виступають перед 
трудящими з доповідями на по
літичні і технічні теми.

Правильне поєднання масо
во-політичної роботи і госпо
дарської діяльності забезпечує 
злагоджену роботу всього ко- 

I лективу у виконанні виробни- 
| чої програми: на 3 дні раніше 

строку трудящі управління ви
конали лютневий план будів
ництва жител і соціально-по- 

I бутових споруд.
Але бувають випадки, коли 

партійні організації слабо вни
кають в суть політичної агіта
ції, не дбають про високий 
ідейний зміст масово-виховної 
роботи серед трудящих. У парт- 
організації будівельного управ
ління Семенівського тресту 
(секретар т. Лиженкін) семіна
ри агітаторів відбуваються рід
ко, ніхто не перевіряє, яку 
роботу проводять агітатори.

І Агітаційно-масова робота з ро
бітниками, техніками, майстра
ми і службовцями в унравлін- 

I ні проводиться безсистемно. Не 
дбають тут і про піднесення 

, якості політичної агітації. Па- 
I чальник управління т. Вафаль- 

сон і секретар парторганізації 
і т. Лиженкін організаторську і 
) політико-виховну роботу під

мінюють адмініструванням. 1 
педивно, що в цьому управ- 

і лінні трудова дисципліна на 
низькому рівні.

Недостатньо також налагод
жене політичне виховання тру
дящих у парторганізаціях Олек
сандрійського монтажного уп
равління (секретар парторгані
зації т. Нетривайло), будівель
ного управління Семенівського 
тресту (секретар партбюро тов. 
Колузанов) та деяких інших.

Зробити політичпу агітацію 
бойовою і цілеспрямованою, 
уміло пов'язувати її з конк
ретними завданнями трудящих 
— справа честі всіх партійних 
організацій. До активної учас
ті у здійсненні історичних на
креслень комуністичної партії 

! вони повинні залучити широкі 
! маси трудящих, невпинно під

носити рівень їх політичної 
свідомості.

На трудовій 
вахті

На трудовій вахті на честь 
наступної сесії Верховної Ради 
СРСР гірники Байдаківського 
вуглерозрізу добиваються висо
ких виробничих показпиків. 
Чітко працює вугільна дільни
ця. Тут 24 лютого всі робітни
ки перевиконали денне завдан
ня. Машиніст екскаватора Олек
сандр Лепихін зобов'язався да
ти 1.000 кубометрів породи, а 
дав 1.480, машиніст екскава
тора Олександр Могильний ви
робив дві норми. Зразки ста

; ханойської праці показують 
екскаваторники Леонід Хомич 

І і Яків Сремспко. В цей день 
вони викопали понад дві нор
ми.

Машиністи електровозів Іван 
Скалозуб і Володимир Корши- 
ков щодня виконують завдан
ня на 150 процентів.

Колектив розрізу день у день 
підвищує темпи.

П. Решетняк, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

Багато гірників шахти № 2, 
змагаючись між собою, переви
конують виробничі завдання по 
видобутку вугілля.

Високих показпиків у роботі 
добивається наваловідбійник 
Григорій Пуховий. Завдяки 
правильній організації праці,

По нашій Батьківщині
Піврічне завдання-на честь 
сесії Верховної Ради СРСР

В цеху Т-4 Харківського тур
богенераторного заводу ім. Кіро
ва працює кращий слюсар міста, 
депутат Верховної Ради СРСР 
О. І. Трофнменко. На честь на
ступної сесії Верховної Ради 
СРСР він виконав піврічне зав
дання. На тракторному заводі 
ім. Орджонікідзе депутат Верхов
ної Ради СРСР токар В. II. Ди- 
кань, змагаючись на честь сесії, 
довів швидкість різання металу 
до 700 метрів на хвилину, вироб
ляючи за зміну 3—4 норми.

Будівництво великого 
текстильного комбінату

На околиці Херсона почалось 
будівництво великого текстильно
го комбінату. Здано в експлуата
цію перші житлові будинки для 
робітників підприємства. Сюди 
прокладається шосейна дорога.

Троє близнят
Ніна Семенівна Вельгус—дру

жина працівника Ровенської об
ласної бази „Сільгосппостач" на
родила трьох синів. Новонарод
жені і їх двадцятидвохрічна мати 
здорові, оточені піклуванням і ува- | 
гою медичного персоналу родиль- | 

І ного будинку.
(РАТАУ). 1

Слюсар Байдаківської бри
кетної фабрики Павло Кошкол- 
да—один з кращих стахановців 
підприємства. На честь наступ
ної сесії Верховної Ради СРСР 
він виконує норму на 160 про
центів.

На знімку: П. Кошколда.
Фото Г. Танського.

Стахановські виробітки шахтарів
застосуванню передових мето
дів він довів свій виробіток до 
150 процентів.

Не відстає в роботі і крі
пильник Пантелей Грсчина. 
Він завжди дбає про зразкову 
підготовку збірного штреку,

Польові роботи на Півдні
У колгоспах долинних районів 

Таджикистану ячмінь і пшениця 
вступили в стадію повного ку
щіння. Хлібороби приступили до 
підживлення озимих посівів. Кол
госпи Ашхабадської області Турк-

Нова квадратно-гніздова сівалка
Агроном т. Сторчеус і механік 

т. Волков з радгоспу „Саурський", 
Дніпропетровської області, скон
струювали сівалку для квадратно- 
гніздової сіцби просапних куль
тур. Нова сівгілка проста за своєю

Пелагія Федак виростила 1000 поросят
ІГятпй рік працює свинаркою в 

колгоспі „Нове життя", Козинсь- 
кого району, Тернопільської об
ласті, колгоспниця Пелагія Федак. 
За цей час вона виростила на фер
мі близько 1.000 поросят.

Покупки колгоспників
Доход артілі „Більшовик", села 

Вовчанські Хутори, Харківської 
області, перевищує 1 мільйон 600 
тисяч карбованців. Із зростанням 
громадського багатства сільгосп
артілі підвищується і матеріаль
ний добробут колгоспників. Одер
жавши багату оплату на трудодні, 
хлібороби купують меблі, патефо
ни, мотоцикли, радіоприймачі, осо
бисті бібліотеки. Кожний четвер

★ • 
Брикет— 

понад план
Колектив Олександрійської 

брикетної фабрики у соціаліс
тичному змаганні добивається 
значних успіхів. З 23 лютого 
брикетники видають сотні тонн 
надпланової продукції в ра
хунок березня. Підвищились 
якісні показники. На 4 кіло
вати знизились витрати елек
троенергії для виробітку однієї 
тонни брикету, на 5 процентів 
зменшились витрати сировини.

У ці дні високопродуктивно 
працює дробильник Сергій Фі- 
ларетов, стругальник Василь 
Бондаренко. Прикладом для 
всіх служить майстер дробиль
ного віпіленпя Іван Криво- 
ручко. Його бригада виконує 
завдання на 160—170 процен
тів. Вона тримає перехідний 
Червоний прапор фабрики.

Брикетники ідуть назустріч 
сесії Верховної Ради СРСР з 
новими виробничими досягнен
нями. ф. ФІЛІНОВ,

директор Олександрійської 
брикетної фабрики.

щоб вугілля йшло з лав без 
затримки.

По півтори норми виробляють 
в ці дні посадпик т. Майборо- 
да, люковий т. Кочергін та 
інші.

М. Шелковський, 
заступник начальника дільниці.

меністану почали сівбу люцерни. 
В Ставропольському краї скрізь 
провадяться закриття вологи, 
передпосівна культивація зябу, 
вибіркова сівба ранніх колоско
вих культур і багаторічних трав.

будовою і забезпечує висів ку
курудзи, соняшника та інших 
культур точно в гнізда і по квад
рату, без попереднього маркіру
вання поля. Випробування дали 
добрі результати.

У 1951 році знатна свинарка 
одержала від восьми свиноматок 
225 ділових поросят. Тільки за 
рахунок додаткової оплати Пела- 
гії Федак видано 22 поросят.

тий колгоспник має сітьовий радіо
приймач, в кожному домі є вело
сипед. Всього в селі налічується 
понад 450 велосипедів.

За останній рік у магазинах спо
живчого товариства колгоспники 
придбали товарів майже на 2 
мільйони карбованців.

(РАТАУ).
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Досвід новаторів—у маси!
Впроваджувати нову технологію 

на монтажних роботах
Рівними рядами .лежать водо

провідні труби. Йде зварюван
ня їх. Майже рядом трактор 
«С ХО», зачепивши тросом двіДІ 
ланки труб по (і тонн в кож
ній, легко підтягує їх до місця 
укладання. Із-за бугра чути 
рівний гул двигунів і меха
нізмів.

Над траншеєю, з високо під
нятими стрілами, працюють гри 
автокрани. Вони то підіймають, 
то опускають труби довжиною 
в 40 метрів.

Кілька робітників швидко 
вкривають труби бітумною ма
сою.

Дружно і злагоджено йде ро
бота на ділянці, де про
кладається водопровід. Керують 
цією дільницею інженери тресту 
«Укрвуглемонтаж» тт. Кальчен- 
ко, Туроносов, технік т. Яро
вий.
, Не зразу освоїли вони новий 
метод укладання труб довгими 
ланками. Довелось докласти ба
гато зусиль, щоб добитись пот
рібних результатів.

Інженери в співдружності з 
стахановцями наполегливо бо
ролись за впровадження пере
дових методів праці. Бригадири 
тт. Варанов, Дорофеєв, Шинка
ренко перші втілили нову тех
нологію. Електрозварювальним 
тт. Луценко, Тихорський, Браж
ник, Носов своєю високою 
якістю роботи довели можли
вість перевезення зварених ла
нок з семи труб і підіймання 
їх кранами.

Нова технологія міцно ввійш
ла в систему робіт. Майстер 
тов. ІІлатонов з допомогою 
бригади Василя Бахмача усиіш- 
но уклав у траншею готові лан
ки труб довжиною 60 метрів. 
Цього тут досягнуто вперше.

Зараз новатори працюють над 
тим, щоб укладати трубопрово
ди окремими ланками великої 
довжини. Це дасть додатко
во сотні тисяч карбованців 
економії.

А ще не так давно за ста
рою технологією вартість про
кладання 1 метра трубопроводу 
була вдвічі вищою ніж зараз.

Раніше автомашини розвози

ЛЮДИ НАШОГО МІСТА

ВОДІЙ ПЕТРО СЕМЕНОВ
У двір гаража майже без

шумно в'їхала вантажна авто
машина. З кабіни вискочив мо
лодий шофер. Він направився і 
в диспетчерську.

Ну, як, Ссменов, справи? 
— запитав у нього завідуючий 
гаражем.

Петро витяг з кишені запис
ну книжечку і розкрив її.

— Можна сказати добре. 
Сьогодні перевіз вантажів на 
шість тонн більше норми.

Скільки вже наїздив? 
—Наближаюся до ста тисяч. 
—Коли ж станеш па ремонт? 
—Не скоро. Думаю проїхати 

без капітального ремонту ще 
тисяч ЗО, а то й більше.

Значить, слова дотримаєш?
— Обов'язково!
—Такому вірити можна, — . 

додав голова місцевкому проф

ли труби вздовж підготовленої 
траншеї. Зварник, переносячи 
за собою важкі кабеля і зварю
вальний трансформатор, з'єдну
вав труби довжиною 12 метрів. 
При такій організації праці він 
ледве зварював чотири стики.

Крановщики безперервно ук
ладали труби в траншею і че
кали закінчення зварювання 
кожного стику. Все це знижу
вало темпи, збільшувало собі
вартість монтажу.

Запровадження нової техно
логії дало можливість монтаж
никам різко піднести продук
тивність праці, ліквідувати прос
тої механізмів.

Так, електрозварювальний 
тов. Луценко, працюючи по-но
вому, в минулому році виконав 
12-місячну норму на 240 про
центів. Таких же високих по
казників добились бригади тт. 
Барапова, Дорофеєва, Шинка
ренка.

Втілення вдосконаленої тех
нології, поліпшення викорис
тання техніки дало підприємст
вам тресту «Укрвуглемонтаж 
зниження собівартості будівель
но-монтажних і ремонтних робіт 
на 2 мільйони 400 тисяч кар
бованців.

Нові методи впроваджуються 
з успіхом і при монтажі сан
техніки на будівництві двопо
верхового будинку амбулаторії 
в робітничому селищі Перемога.

Поки в будинку встановлю
ються радіатори, в центральній 
майстерні дільниці готуються 
труби. За шаблонами виготов
ляються стояки. На місці мон
тажу залишається лише з'єдна
ти їх з основними магістраля
ми і прикріпити до стіни.

Такий метод дозволив вико
нати завдання замість ЗО днів 
за 12.

Колектив монтажників трес
ту, вступаючи в соціалістичне 
змагання за дострокове вико
нання плану 1952 року, зобо
в'язався наполегливо боротися 
за зниження собівартості робіт, 
невпинно підносити культуру 
виробництва.

В. Кутасевич, 
інженер тресту 

„Укрвуглемонтаж".

спілки тов. Коваль. Ще не 
підводив.

Комуніст Петро Семенов 
один з кращих шоферів авто
транспортної контори тресту 
« Укрвуглемонтаж ». Взявши 
свою автомашину «310—150» 
на соціалістичне збереження, 
він продовжив її міжремонтний 
пробіг і добивається високої 
продуктивності праці па авто- 
перевезеннях. В минулому ро
ці тов. Семенов перевіз ванта
жів у півтора раза більше 
норми. Крім того, він зеконо
мив 6 покришок і стільки ж 
камер.

Одпого разу, перед початком 
роботи, в диспетчерській зібра
лись шофери. Розгорнувши 
свіжий помер газети, Семенов 
сказав:

—С хороший початок.

Підхопили почин 
Тихона Михайлова

Колектив заводу «Червоний 
ливарник» підхопив почин ма
шиніста комбайна шахти «Ни- 
канор» Тихона Михайлова, який 
склав особистий план підви
щення продуктивності праці.

Стругальник Федір Тарасен- 
ко, наслідуючи приклад Ми 
хайлова, добився збільшення 
виробітку на 20 процентів. 
Цього він досяг внесенням де- 

, яких змін у технологію виго- 
; товлення деталей при обробці 

ланок редлера.
Особистий план токаря Васи

ля Серби допоміг йому більш 
ефективно використати час. По
радившись з товаришами, він 
удосконалив обробку деталей. 
Щоб збільшити обертання верс
тата ирп свердлінні, стахановець 
застосував емульсію збільше
ної густоти. Це дало можли
вість набагато скоротити час 
на виготовленні гайок. Свою 
норму Василь Серба перевико
нує вдвічі.

Токар Петро Валовик, засто
сувавши емульсію, запропоно
вану т. Сербою, також значно 
підвищив продуктивність праці.

Комсомольська організація 
І заводу поширює методи нова- 
| торів виробництва.

В. Гетьман, 
токар заводу „Червоний 

ливарник".

Стахановна 
Євдокія Гузенко

і Висока виробнича культура, 
1 дбайливий догляд за верстатом 
! забезпечують успіх в роботі 
! стругальниці Євдокії Гузенко.

У минулому році вона викона
ла 12-місячну норму на 193 
проценти.

Тов. Гузенко зобов'язалась 
виконати виробниче завдання у 
1952 році ще з кращими по
казниками.

Стахановка т. Гузенко з 
честю дотримує слова. В січні 
вона виробила 240 процентів, 
а за дві декади лютого — дві з 
половиною норми.

’-вдокія Гузенко служить 
прикладом для інших робітників.

К. Лантух, 
працівник Байдаківської 

брикетної фабрики.

—Який?—почулися голоси.
— Куйбишовські і саратовсь

кі водії працюють взимку за 
літніми нормами витрат паль
ного і мастила. Гадаю, що й 
ми зможемо так працювати.

З того дня тов. Семенов ви
рішив боротися за економію 
пального, мастила та інших 
матеріалів. Лише в січні він 
заощадив на цьому 300 карбо
ванців.

За сумлінну роботу Петро 
Семенов нагороджений почес
ною грамотою Міністерства ву
гільної промисловості Союзу 
РСР та удостоєний звання 
«Кращого водія контори .

В нинішньому році знатний 
шофер зобов'язався перевезти 
для будов міста сотні тонн 
вантажів понад план.

С. Міркотан. 1

ЗАМІСТЬ ОГДДДУ СТІНГАЗЕТ

Посилити керівництво
низовою

На зборах партійноїорганіза
ції електростанції (секретар 
т. Срібний) комуністи обговори
ли питання про роботу редко
легії стінної газети. Недоліки 
стінної газети „Енергетик1*, го
ловним чином, полягали в то
му, що редколегія малозалуча 
ла до участі в ній авторський 
актив з числа робітників, інже
нерно-технічних працівників і 

і службовців станції. Деякі чле
ни редколегії формально вико
нували свої обов‘язки.

Комуністи вирішили поповни
ти склад редколегії працездат- 

I ними товаришами, а секретаря 
1 партбюро зобов'язали посилити 

контроль за роботою редко
легії. і

Минуло небагато часу, але 
наслідки вже є. „Енергетик" 
виходить двічі на місяць.

Свіжий номер стіннівки при
вертає увагу трудящих своїм 
хорошим оформленням. За роз
міром „Енергетик" — невелика 
стінгазета, але редколегія (ре
дактор т. ГІеірушевський) зна
ходить місце помістити в стін
газеті замітки про насущні зав
дання колективу. Передова 
стаття присвячується черговим 
завданням трудящих станції і 
іншим важливим політичним 
питанням. Широко висвітлює 

і ться виробниче життя, досвід 
стахановської праці, критикую
ться ті, хто відстає.

Редколегія завжди добиваєть
ся, щоб на всі критичні висту
пи стінгазети вживались дійові 
заходи. У період між випуском 
стінгазети тут виходят ь „Блис

кавки". В них критикуються 
бракороби, нераднві господар
ники тощо.

Зовсім інші справи в паргор- 
ганізації деревообробних майс
терень. Питання про роботу 
редколегії стінгазети протягом 
п*я і надцяі и місяців тут не об
говорювалось ні на партійних 
зборах, ні на засіданнях парт
бюро. А тим часом, редколегія 
допускає серйозні помилки.

Велика за розміром стінгазе
та „За якість" заповнюється 
сухими, довгими статтями, у

Жіночі збори на заводі
На рудоремонтному заводі 

відбулися збори робітниць. 11 ро 
роботу ради жінок звітувала го
лова ради тов. Діброва.

Коротким і загальним був 
звіт, в якому т. Діброва майже 
нічого не сказала про роботу 
ради жінок на заводі. Та це й 
невипадково. Бо коли учасни
ки зборів запитали, чи склада
лись плани роботи і як вони 
виконувались, тов. Діброва від
повіла, що один план склали, 
та й того не виконали.

Нічого не сказала доповідач 
і про самовіддану працю робіт
ниць заводу, які активно бо
рються за виконання виробни
чих завдань.

IIк сталося, що в звітній до
повіді не було про що гово
рити?

Про це у своїх коротких, але 
змістовних виступах сказали 
учасники зборів. Ось про що 
говорила прибиральниця Кфро- 
синія Петрівна Безпала.

— Жіноча рада нашого заво
ду працювала недостатньо. Ок
ремі її члени зовсім не брали 
участі в роботі. До роботи ке

УЧНІ ВСТУПАЮТЬ В КОМСОМОЛ
Протягом січня і лютого ком

сомольська організація Марто- 
іванівської семирічної школи 
прийняла в свої ряди 15 юна
ків і дівчаті Переважна части
на комсомольців навчається

пресою
тексті яких не знайдеш прик
ладів із життя підприємства, 
прізвищ стахановців. Останній, 
шістнадцятий, номер стінгазети 
три дні лежав у кімнаті плано
вика, бо т. Супрун (відповідаль
ний за випуск стінгазети) не 
спромігся перевірити і вивіси
ти її.

Редколегія не дбає про залу
чення до участі в стінгазеті 
робітників та інженерно-тех
нічних працівників майстерень. 
Колонки стінгазети заповнюють 
малозначними інформаціями 
члени редколегії тт. Габіт, Со- 
ломатін, Маслов та інші. За два 
місяці редколегія випустила 
лише 2 номери стінгазети.

Серйозні недоліки у перів 
ництві роботою редколегії ма 
ють місце і в парторганізації 
кар‘єроуправління. І тому ред
колегія (редактор т. Нос) пра 
цює безсистемно. 13 лютого, 
наприклад, т. Школяр сам, без 
участі інших членів редколегії, 
написав і вивісив стінгазету. 
В ній справедливо критикуєть
ся начальник дільниці т. Бєло- 
конєв, але т. Школяр порушив 
установлений порядок колегі
альності в роботі. Слід відзна
чити, що комуніст т. Нос пус
тив керівництво роботою ред
колегії на самоплив, і том\< 
стінгазета „За граніт" виходить 
нерегулярно, замітки в ній вмі
щуються низької якості, допус
кається багато помилок.

Наявність цих недоліків у ро
боті стінних газет свідчить про 
недооцінку їх ролі у боротьбі 
за успішне виконання гос«м 
дарсько політичних завдань з 
боку окремих секретарів пар
тійних організацій.

Стінгазети під непослабним 
керівництвом партійних органі-' 
зацій підприємств, будов і ус
танов міста повинні по-більшо- 
вицькому викривати хиби та 
недоліки в діяльності господар
ників і окремих працівників, 
поширювати передовий досвід 
нова горів виробництва, мобілі
зувати трудящих на достроко
ве виконання виробничих пла
нів.

залучено широкий жіночий ак
тив і особливо молодих робіт
ниць. Далі т. Безпала вказала 
на те, що рада жінок не ціка
вилась станом у гуртожитках, 
роботою їдальні і інших куль
турно-побутових закладів.

На зборах виступив голова 
завкому профспілки тов. Ключ- 
ников.

—Рада жінок,—говорить тов. 
Ключников, — мало приділяла 
уваги підвищепню ідейно-полі
тичного рівня робітниць, залу
ченню їх до участі в гуртках 
художньої самодіяльності та ін.

Дивним є те, що про всі ці 
недоліки керівники завкому 
знали, але протягом року не 
подавали практичної допомоги 
раді жінбк.

Партійна організація заводу 
(секретар тов. Коган) також 
мало уваги приділяла роботі 

; жіночої ради.
1 Після обговорення доповіді 

учасники зборів прийняли рі- 
шеппя, в якому намітили кон-

; кретні заходи для поліпшення 
роботи серед жінок та обрали 
раду.

і тільки на «добре» та «відмін
но», а Віра Ковтун та Віра Фе- 

' доренко — відмінники навчан
ня.

А. Фвдоренко, 
комсомолець.
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Посилюємо підготовку 
до весняної сівби

На звітно-виборних зборах 
артілі імені Енгельса, які від
булися наприкінці січня, кол
госпники гостро критикували 
правління колгоспу за те, що 
воно недостатньо керувало ро
ботами по підготовці до весни. 
Зокрема, вказувалось на неза
довільний хід ремонту інвен
тар, очищення посівного ма
теріалу тощо.

Зваживши на критичні зау
важення колгоспників, прав
ління виправляє недоліки.

Зараз посівний матеріал пов
ністю очищено. Майстри Іван 
Капелюшний, Трохим Біловер- 
бенко, Сергій Іщенко, Степан

Виростимо високий урожай 
цукрових буряків

Торік буряководи нашої ар
тілі виростили незначний уро
жай цукрових буряків. Це ста
лося тому, що ми провели по
сів по недостатньо удобреній і 
мілко зораній площі.

Цього року колгоспники бо
рються за те, щоб не допусти
ти* порушення агротехніки і 
виростити високий урожай цієї 
цінної технічної культури. На
самперед ми залучили всіх лан
кових, бригадирів і частину 
колгоспників до навчання на 
травних курсах майстрів зем
леробства. На них навчається 
23 чоловіка. На курсах вже вив
чена агротехніка вирощування 
цукрових буряків.

Пов'язуючи теоретичні знан

Недбайливі господарі
- Незабаром весна. Але в кол
госпі «Шлях до комунізму» не
задовільно проходить підготов
ка до сівби. Особливо небла- 
гополучний стан з очищенням 
посівного матеріалу. Жодного 
центнера насіння вівса, проса, 
чумизи та однорічних і бага
торічних трав до посіву не під
готовлено.

Но готовий тут до польових 
робіт і сільськогосподарський 
інвентар. Досі стоять не від
ремонтовані 17 плугів,‘8 куль
тиваторів, 8 сівалок, (і котків.

Замість того, щоб мобілізу

Віктор Гюго
(До 150-річчя з дня народження)

26 лютого 1952 року все про
гресивне людство відзначило 150- 
річчя з дня народження великого 
сина французького народу—пись- 

'-иєйника, політичного діяча, філо
софа—Віктора Гюго. Святкувати 
цей знаменний ювілей вирішено 
на останній сесії Всесвітньої Ра
ди Миру, яка постановила від
значити і такі найважливіші куль
турні роковини, як 100-річчя з 
дня смерті М. В. Гоголя. 500-річ- 
чя з дня народження Леонардо 
да Вінчі і 1000-річчя з дня смерті 
Авіценни.

Гюго пройшов складний жит
тєвий і творчий шлях. Його лі
тературна діяльність почалася в 
період реставрації, коли до влади 
повернулась династія Бурбонів. 
Виходець з сім'ї наполеонівського 
генерала. Віктор Гюго у молоді 
роки захопився монархічними іде
ями. У своїх ранніх віршах він 

—оспівував монархію і католицизм. 
Проте він незабаром рішуче пор
вав з своїми ілюзіями і став пись
менником, близьким народним ма
сам. Виступивши пристрасним 
борцем за демократизацію мис
тецтва, Гюго стає на чолі прог

Ійсний та Григорій Кравець 
якісно відремонтували всі 10 
сівалок, 26 плугів, борони, 
культиватори тощо. Виготовле- 
но 4 нових важких трьохсек- 
ЦІЙІ1ПХ котки.

У лютому в поле вивезено 
близько 400 тонн перегпою, 
на 340 гектарах проведено 
снігозатримання.

Виконуючи рішення звітно- 
. виборних зборів, ми створюємо 

умови для зразкового прове- 
дення весняно-польових робіт 
та вирощення високих урожаїв.

А. Шейко,
голова колгоспу.

ня з практичними, ми добили
ся того, що кожна ланка за
кінчила вивезення добрив на 
свої ділянки. На кожен гектар 
внесено по 20 тонн перегпою. 
Крім того, нами заготовлено 
близько 90 центнерів попелу 
та 80 центнерів пташиного пос
ліду.

При послідовному дотриманні 
всіх агрозаходів вирощування 
цукрових буряків ми зборемо 
не менше 350 центнерів сиро- 
випи з гоктара. За такиії уро
жай борються наші буряководи, 
і вони з честю виконають свої 
зобов'язання.

І. Взнало, 
агроном колгоспу імені Сталіна, 

Бандурівської сільради.

вати колгоспних майстрів на 
швидше завершення ремонту 
сільськогосподарського інвен
таря, бригадир рільничої брига
ди Денис Федоренко часто по
силає їх на інші роботи.

Не дбають тут і про ство
рення нормальних умов для 
роботи механізаторів. У трак
торному вагончику зробили 
курник.

Правління колгоспу і його 
голова т. і’ордецький повинні, 
не гаючись, виправити серйозні 
недоліки у підготовці до весни.

А. Федосенко.

ресивного напряму французького 
романтизму.

•Липнева революція1 18.30 року 
знищила владу Бурбонів. На міс
це дворянської монархії до влади 
прийшла фінансова буржуазія на 
чолі з королем Луї-Філіппом. Вік- ' 
тор Гюго захоплено вітав народ
не повстання, славив липневі дні. | 
Проте липнева революція не при- ; 
несла свободи народним масам, 
не визволила їх від гніту і тира
нії.

В роки революційного піднесен- 
і ня письменник створює великий 
І роман „Собор Паризької богома- 
| тері“, що був пройнятий бунтар

ським духом і нещадно викривав 
варварське обличчя феодалізму. 
До цього ж періоду належить 
повість „Клод Ге*, яка викриває 
буржуазне правосуддя, говорить 
про безвихідне становище народ
них мас, а також історичні драми, 
в яких письменник таврує монар
хію і феодальну знать.

Лютнева революція 1848 року, 
в якій велику роль відігравав ро
бітничий клас Франції, зробила 
вирішальний вплив на життя і 
творчість Гюго. Він відкрито про-

До 100-річчя 
з дня смерті 
М. В. Гоголя

У педагогічному училищі
Викладачі і слухачі Олек

сандрійського педагогічного 
училища готуються відзначити 
100-річчя з дня смерті велико
го російського письменника 
М. В. Гоголя.

На всіх курсах студент під
готували доповіді про життя і 
літературну діяльність пись
менника. З слухачами четвер
того курсу буде проведена 
конференція. Учасники конфе
ренції заслухають доповіді»М. В. 
І оголь — великий патріот», 
Лист Бєлінського до Гоголя», 

«Значення Гоголя в світовій 
літературі».

До ювілейного вечора слуха
чі Гамза, Яцеїіко, Шкуренко, 
Чернова, Антоненко та інші 
підготували іпеценіровки і ху
дожнє читанпя затворами пись
менника.

Цими днями колектив педу
чилища проглянув п'єсу М. В. 
Гоголя (Одруження» н поставі 
міського театру.

Л. Спекгор.

В Палаці піонерів
Діяльно готуються до відзна

чення гоголівських днів піоне
ри і школярі міста. Керівники 
гуртків Палацу піонерів тт. Ііри- 
ходько, ’іакіров, Комнатний та 
інші проводять серед дітей бе
сіди про життя і діяльність 
М. В. Гоголя.

Юні декламатори виступати
муть з художнім читанням 
уривків з творів російського 
письменника. Драмгуртківці по
кажуть глядачам кілька сцен з 
«Сорочинської ярмарки» та «Ре
візора».

Є. Немолот.

голосив себе „солдатом республі
ки" і виступив її вірним захисни
ком.

У 1851 році Луї Бонапарт, який 
оголосив себе імператором Напо
леоном III, учинив монархічний 
переворот. Непримиренний ворог 
насильства Віктор Гюго був зму
шений залишити батьківщину. 
Дев'ятнадцять років—до дня па
діння імперії (І87О рік)—великий 
письменник перебував у вигнанні. 
В ці роки гнівний голос письмен- 
ника-трибуна звучав особливо 
сильно. Він закликав французький 
народ чинити опір узурпаторові, 
сміливо виступав на захист тру
дящих від експлуатації і гноблен
ня. „Совістю світу" називали 
письменпика-борця. Його прек
расні памфлети, гнівні вірші і пое
ми. глибокі думкою, надзвичайні 
художньою силою романи „Знедо-

Будови комунізму
всенародна справа
ПЕРЕСУНЕННЯ БЕТСЦІОВОЗІІОЇ 

ЕСТОКАДИ
На будівництві Цимляпської 

водозливпої греблі закінчено 
пересунення бетоновозпої есто
кади па нове місце.

Величезна споруда довжиною 
480 метрів і вагою 1.600 тонн 

[ переміщена без демонтажу. При 
цьому бетонна кладка не при
пинялася. Перших п'ять сек
цій поставлені в нове робоче 

І положення за 12 днів, а потім
ЗАВОД НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ВОЛГИ

Стали до ладу перші цехи 
ремонтно механічного заводу 
«Сталінградгідробуду», що спо
руджується на лівому березі 
Волги, звідки візьме початок 
канал Волга—Урал.

Це—найбільше підсобне під
приємство великої будови. Тут 
намічається робити монтаж зем
лерийних і інших машин, що

Вчені—великим будовам комунізму
Науковий колектив Всесоюз

ного інституту гідротехніки іме
ні Б. С. Веденєєва бере актив
ну участь у роботах, зв'язаних 
з спорудженням великих будов 
комунізму.

—Наукові співробітники інс
титуту в результаті всебічних 
досліджень розробили новий ва-

Подяка будівників Волго-Дону колекти 
вові „Укркабеля"

Колектив київського заводу 
«Укркабель» здобув нову ви
робничу перемогу: річне замов
лення Волгодонбуду виконане 
за півтора місяця. Робітники 
дротового, гумоізоляційного та 
інших цехів з честю виконали 
взяті на себе зобов'язання і 
дали будовам комунізму сотні 
тисяч метрів дроту і кабеля.

Високий виробіток земснарядів
На будівництві Куйбишевсь- 

кої ГЕС закінчено забивку 
шпунтів у лицьову поздовжню 
стінку перемички котловани під 
будинок гідроелектростанції.

Успішно працюють гідроме
ханізатори. В ці дні вони знач
но перевиконують завдання по 
намиву грунту. Потужний зем

лені", „Трудівники моря", „Люди
на. яка сміється" порушували 
найважливіші соціальні проблеми, 

і викривали всю мерзенність експлу
ататорських класів, Гюго захищав 
борців за свободу в Італії. Греції, 
Китаї, Америці, оспівував велич 

: людства і показував нікчемність 
його гнобителів. Він викривав го
резвісну американську „культуру" 
і „демократію", давши таку вбив
чу характеристику цій країні до
лара:

Америка — страна душой оле- 
денелой;

, Нажива—цель ее во всех мир
ених делах.

Імперія Луї Бонапарта впала. 
Гюго повернувся до Франції. По
вернення письменника, якому то
ді минуло 68 років, збіглося з на
ціональною катастрофою. Прусь
кі війська вдерлися в країну. В 
обложеному Парижі письменник- 
патріот був в одних рядах з муж
німи захисниками батьківщини. 
Ще голосніше зазвучала його 
патріотична ліра, яка запалювала 

і французький народ на опір агре- 
I сорам. Гюго вітав Паризьку Ко

муну, але не зумів оцінити її іс
торичного значення. Проте, не 
зважаючи на переслідування і об
рази, він рішуче захищав від 
версальських катів переможених 
комунарів.

Творчість Віктора Гюго про-

були пересунуті П інші 3 сек
ції. Цю роботу з успіхом ви
копав колектив тресту «Сталь- 
конструкція».

Естокада вперше змонтована 
і введена в дію в 1950 році. 
Вона мас дві залізничні колії і 
8 портальних кранів. По ній 
мотовози доставляють бадді з 
бетоном і арматуру.

(ТАРС).

присилаються на будівництво, 
ремонт устаткування. Крім то
го, завод вироблятиме електро
вібратори, які замінюють коп
ри при забиванні металевого 
шпунта.

Колектив заводу почав ремон
тувати трактори, бульдозери і 
екскаватори.

(ТАРС).

I ріант виконання будівельних 
робіт на Каховській ГЕС. Він 
значно скорочує строк споруд
ження гідростанції і дає вели
ку економію коштів. Інші дос
лідження спрямовані на змен
шення, розмірів бетонної части
ни греблі, на скорочення обся
гу земляних робіт. (ТАРС),

Позавчора на адресу заводу 
одержано телеграму від «Голов- 
гідроволгодонбуду», в якій вис
ловлюється подяка колективові 
заводу від будівників Волго- 
Дону за дострокове виготовлен
ня і відвантаження установоч
ного дроту та освітлювального 
шнура в кількості, запланова
ній на весь 1952 рік.

лесосний снаряд «Сталинград- 
щсий 1001» дає за добу по 
6—8 тисяч кубометрів грунту 
понад завдання, розраховане 
на всю його проектну продук
тивність. Перевищують проект- 
пу продуктивність і решта зем
снарядів.

(ТАРС).

довжує жити і в наші дні. Він 
користується глибокою любов'ю 
трудящих і викликає шаленну не
нависть імперіалістичної реакції, 
яка наживається па поті і крові 
трудящих. Віктор Гюго в своїх 
творах з винятковою силою вик
риває пороки буржуазного сус
пільства, показує гнилість його 
моралі, згубну владу грошей. 
Письменник з найглибшим спів
чуттям змальовує світлі образи 
людей з народу, простих, знедо
лених трудівників, на захист яких 
він підносить свій гнівний голос. 
Герой його роману „Людина, яка 
сміється" — Гуїнплен,— спотворе
ний з примхи короля, звертається 
до палати лордів: „Я представляю 
собою людство таким, яким його 
зробили... Мені покалічили очі, 
ніздрі, вуха — йому покалічили 
право, закон, істину, розум і дум
ку".

Гнівним докором буржуазному 
суспільству є життя знедолених 
людей—Жана Вальжана, Фантіни. 
Козетти та інших героїв Гюго. 
Письменник створив прекрасний 
образ волелюбного сина фран
цузького народу—Гавроша. який 
хоробро загинув на барикаді. 
Уособленням людини-борця, який 
мужньо висдупає проти сліпих сил 
природи і перемагає їх, є герой

(Закінчення на 4-ій сторінці).
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Сортове районування сільськогосподарських 
культур на 1952 рік

На підставі багаторічних да
них по сортовипробовуванню, про
ведених Олександрійською сорто
дільницею для колгоспів нашого 
району й міста на 1952 рік, зат
верджено таке сорторайонування 
сільськогосподарських культур:

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ: „Одесь
ка 3“ та „Одеська 12“ для посіву 
но чистих та чорних парах. Сорт 
„Одеська 12“ районується додатко
во до „Одеської 3“ в зв’язку з їх 
різними строками вистигання, що 
дає можливість краще організо
вувати збирання врожаю.

ОЗИМЕ ЖИТО: „Таращанське 
2“, „Веселоподолянське" та кращі 
перероди селекційних сортів.

ЯРА ПШЕНИЦЯ: „Артемівська" 
м'яка та „Арнаутка Немерчансі- 
ка“—тверда пшениця.

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ: „Одеський 9“.
ОВЕС: „Радянський" та „Лохов- 

ський*.
ПРОСО: „Веселоподолянське 

№ 367“.
ГРЕЧКА: „Богатир" та кращі 

місцеві сорти.
КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО: ,Гіб- 

рид-первенець", крім того, для 
вирощування районованого гібри
ду—„Дніпропетровська" та „Гру- 
шівська" місцева.

КВАСОЛЯ: „Тріумф" та „Бом
ба Воронізька" місцева.

СОНЯШНИК: „Ждановський 
8.281“ та „ВНИИМК 6.540".

ЛЬОН ОЛІЙНИЙ: „Воронізь
кий 1.308".

СУДАНСЬКА ТРАВА: „Одесь
ка 25". -------- <><>---------

Дитячий ранок
Цікавий райок, присвячений 

34 роковинам Радянської Армії 
та Військово-Морського Флоту 
відбувся в дитячому садку №1.

Одягнені у форму воїнів — 
піхотинців, льотчиків, медсестер 
діти виступили перед батьками

ШАХТАРІ НАВЧАЮТЬСЯ
Слюсар Іван Ларіопов—один з 

кращих виробничників шахти №2. 
Як тільки закінчується зміна, він 
іде до бібліотеки, щоб почитати 
літературу, підготуватись до за
нять.

МАГАЗИН „ОХОТНИЮ
У місті відкрито новий ма

газин „Охотник* добровільно
го товариства мисливців та 
рибалок.

ВДЯЧНІСТЬ МЕ,
Багато років я тяжко^ хворів. 

Останній час перебував’ на лі
куванні в першій міській лікар
ні. В січні головний лікар 
Юрій Васильович Осмоловсь- 
кий зробив мені досить склад-

Віктор Гюго
(Закінчення).

роману „Трудівники моря" — Жі- 
льят-Пензлем справжнього майст
ра малює Гюго картини народно
го повстання, героїзм людей, які 
б'ються за свободу.
і» Надзвичайна сила художника, 
спостерігача життя Віктора Гюго 
була сильніша за ідеї французь
ких соціалістів-утопістів, що ро
били вплив на нього.

Великий син Франції, перебу
ваючи в засланні, підкреслював 
свою ідейну спільність з своїми 
сучасниками — з російськими ре
волюційними демократами. У 1855 
році він писав Герцену у відпо
відь на його запрошення взяти 
участь у журналі „Полярная звез
ла", який видавався в Лондоні: 
„...Поки ми чекаємо всесвітньої 
республіки, у нас одна батьків
щина—заслання, в ньому ми спів
громадяни, і я з великою радістю

КУКУРУДЗА НА СИЛОС: „Дні
пропетровська".

МАГАР: „Дніпропетровський 15",
СОНЯШНИК НА СИЛОС: 

„Ждановський 8.281“.
ЛЮЦЕРНА: „Зайкевича пол

тавська" або „Одеська". „Пол
тавська 256“ та кращі місцеві 
сорти.

ЕСПАРЦЕТ:„Український 2.795". 
І КОНЮШІІНА: „Київська* (Чи- 
■ гиринська).

Рекомендовані районовані сор- 
I ти сільськогосподарських куль- 
! тур—найбільш перспективні по 
і врожайності в умовах нашого ра- 
I йону та міста—мають ряд цінних 

біологічних ознак: зимостійкість, 
посухостійкість і т. д. Тому ' ці 

( сорти слід якнайшвидше впровад
жувати у виробництво і засівати 
ними всі площі посіву сільсько
господарських культур.

Райсільгоспвідділ повинен зосе
редити свою увагу на якнайшвид
ше розмноження районованих сор
тів в насінньових господарствах 
та на насінньових ділянках в кол
госпах. Особливо слід подбати 
про розмноження злакових та бо
бових багаторічних трав для швид
шого освоєння травопільних сіво
змін у всіх колгоспах.

Впроваджуючи районовані сор- 
' ти сільськогосподарських культур, 

ми різко підвищимо врожайність 
наших полів.

3. Кузьменко.
агроном, завідуючий Олексан

дрійською сор'гоіільницею.

і з піснями, танцями, деклама
ціями, фізкультурними вправа 
ми тощо.

На ранку дошкільнята одер
жали святкові подарунки.

Л Кузьменко.

Разом з Іваном Ларіоновим від
відують школу робітничої молоді 
12 молодих гірників. Всі вони 
прагнуть набути середню освіту.

А. Вікторов.

У магазині є великий вибір 
мисливського та рибальсько
го спорядження.

Л. Львович,

РАЦІВНИКАМ
ну операцію і врятував життя. 

Я і моя родина вдячні лікарю 
Осмоловському і медичним 
працівникам за кваліфіковану 
медичну, допомогу.

В. Барило.

приєднуюсь до вашої справи, яку 
вважаю прекрасною. Ваше праг
нення має ту саму мету, розірва
ти те, що з'єднане—царів; з'єдна
ти те, що роз'єднане—народи... Ви 
можете покластися на всякого ро
ду сприяння з мого боку і на як
найповнішу симпатію..."

У наші дні зустрічають палкий 
відгук серед мільйонів людей, 
об'єднаних могутнім рухом бороть
би за мир, благородні слова пись
менника, виголошені ним у 1849 
році з трибуни першого Міжна
родного конгресу друзів миру: „Я 
не тільки заявляю, що миру в усьо
му світі можна добитись, але я 
тверджу, що він неминучий. Ідея 
миру в усьому світі — надбання 
всіх’націй, і вони вимагають миру, 
як найвищого блага!"

Приклад патріотичного служін
ня письменника своїй батьківщи
ні, справі миру і прогресу викли
кає ненависть і страх у амери-

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування На 

родної армії Корейської На
родно-Демократичної Республі
ки повідомило 23 і 24 лютого, 
що з'єднання корейської На
родної армії в тісній взаємо
дії з частинами китайських на
родних добровольців на всіх 
фронтах продовжували вести 
оборонні бої з противником.

За два дні збито 4 літаки 
противника.

Населення Мальти 
протестує проти воєнних 

готувань Атлантичного блоку
Як видно з повідомлення корес

пондента агентства Рейтер, лідер 
опозиції в законодавчих зборах 
острова Мальти Мінтофф вніс ре
золюцію, яка пропонує, щоб ост
рів оголосив, що він не хоче бу
ти головною базою Північно-ат
лантичного союзу.

Мінтофф запропонував також, 
щоб Мальта взяла назад свою зго
ду на тимчасове базування ес
кадрильї військово-морської авіа
ції Сполучених Штатів на острів.

Ці пропозиції законодавчі збори 
відхилили 24 голосами проти 14.

Будівництво американської 
авіаційної бази' в районі 

Північного полюса
Як видно з повідомлення ва- 

шінгтонського кореспондента 
агентства Рейтер, на засіданні од
нієї з сенатських комісій з'ясува
лось, що США будують секретну 
авіаційну базу в районі Північно
го полюса. Про розміри будів
ництва свідчить той факт, що ро
бітникам; зайнятим на цьому бу
дівництві, було виплачено 3 млн, 
доларів ще до того, як вони діс
тались до місця призначення.

Розклад урядового 
апарату в США

Як передає кореспондент агент
ства Рейтер з Нью-Йорка, претен
дент па пост президента від рес
публіканської партії Гарольд Стас- 
сен, виступаючи на обіді в націо
нальному республіканському клу
бі, обвинуватив уряд ’Грумена в 
тому, що він поставив рекорд 
„низького морального рівня" дер
жавних чиновників. Стассен вима
гав розслідування конгресом кон- 
фіденціального повідомлення про 
те, що міністр юстиції Говард 
Макграг, перебуваючи на держав
ній службі, став мільйонером. 
Стассен повідомив, що він прямо 
спитав у Макграта, чи відповідає 
це дійсності, і не дістав відповіді,

Стассен заявив, що шлях уряду 
Трумена відмічений „одним убив
ством, двома самогубствами, 19 

і засудженнями, 11 випадками вихо- 
ду у відставку в зв'язку з викрит- 

і тями, 45 розслідуваннями,- прове
деними великим жюрі, 2.084 звіль
неннями в зв'язку з перевіркою 
лояльності, 137 звільненнями за 
зловживання, наявністю 200 тисяч 

І нероб, які одержують платню".
(ТАРС).

кано-англійських паліїв війни та 
їх послужливих лакеїв—французь
ких реакціонерів усіх мастей. От 
чому французька буржуазія, що 
плазує перед американським до
ларом, намагається витравити в 
народі пам'ять про великого худож
ника, опорочити його ім'я, замов
чати його твори. З її підлесливою 
допомогою американські колоніза
тори—нові окупанти Франції, що 
прийшли на зміну гітлерівцям,— 
встановили в Парижі, на тому міс
ці, де колись височів пам'ятник 
Віктору Гюго... рекламну модель 
автомобіля „Форд”.

Які жалюгідні ці зусилля пігмеїв 
знищити пам'ять велетня, голос 
якого прозвучав у століттях ве
ликого письменника, який виголо
сив сповнені глибокого смислу 
слова: „Не намагайтесь, деспоти, 
зупинити людство, яке кинулось 
назустріч світлу!" Вічно житиме 
образ Віктора Гюго у вдячних 
серцях народів, а його твори' — 
служитимуть справі миру і про
гресу. В. Михайлов.

китайська Народна Республіка досягла значних успіхів у 
галузі торгівлі. У багатьох містах були організовані торговель
но-промислові і сільськогосподарські виставки і ярмарки, які 
сприяли покращенню товарообміну між містом і селом. Торго
вельно-промислову і сільськогосподарську виставку у Кантоні 
відвідало понад мільйон чоловік. В десяти павільйонах кантон- 
ської виставки зібрано понад 68.000 експонатів, які представля
ють продукцію промислових підприємств і сільського господар
ства Південного Китаю.

На знімку: один з павільйонів виставки в Кантоні. 
Прескліше ТАРС.

Виступ Кім Ір Сена -
ПХЕНЬЯН, 22. (ТАРС) Корей- нічній Кореї досягнуто велнчез-

ські газети публікують текст про
мови Кім Ір Сена на зборах голів 
провінціальних, повітових і місь
ких народних комітетів та керів
них партійних працівників про 
завдання і роль місцевих органів 
влади па сучасному етапі.

Відзначивши, що органи народ
ної влади—народні комітети—були 
створені з представників широких 
народних мас відразу ж після виг
нання з Кореї Радянською Армією 
японських колонізаторів. Кім Ір 
Сен сказав, що трудящі встано
вили народну владу для того, щоб 
вона захищала інтереси народу, 
боролася за його свободу і щастя. 
Наші народці комітети, заявив він, 
з честю виконують це завдання. 
На даному етапі головне завдан- 

: ня народної влади — об'єднувати 
і навколо себе весь народ, щоб під 

керівництвом авангарду робітни
чого класу—Трудової партії Кореї 
—ще ширше розгортати загально
національну боротьбу проти реак
ційної кліки Лі Син Мана і чужо
земних агресорів—найлютіших во
рогів корейського народу—в ім'я 
повної незалежності і демократи
зації Кореї, в ім'я свободи і щас
тя народу.

З метою зміцнення народної 
| влади, сказав далі Кім Ір Сен, на- 
5 родний комітет Північної Кореї 
І зразу після його створення провів 
І ряд демократичних реформ і вжив 

заходів -до швидкого розвитку на
ціональної економіки, культури і 
мистецтва, до неухильного поліп
шення матеріального становища і 
культурного життя народу. Була 
створена Народна армія, здатна 
захищати народну владу—базу де
мократії, створену в північній час
тині країни.

У передвоєнний період в Пів

Злодіяння французьких колонізаторів у Тунісі
Газета „Франтірер" публікує по

відомлення комісії туніського уря
ду, яка проводила розслідування 
злодіянь, що їх чинять французь
кі війська і поліція в районі мису 
Бон.

У повідомленні говориться про 

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Сабліно-3нам‘янський цукрокомбінат 
має для продажу насіння квітів понад сто 

сортів.
Ціпи за прейскурантом.
Звертатися: Знам'янка, Сабліно-Знам'янський цукрокомбінат. 

АДМІНІСТРАЦІЯ.

нях успіхів в усіх галузях демо
кратичного будівництва, що були 
результатом напруженої роботи 
органів народної влади, проведе
ної ними під керівництвом Трудо
вої партії Кореї з активною участю 
всього корейського народній всіх 
патріотичних демократичних сил.

1 Далі в своїй промові Кім Ір 
Сен сказав, що народна влада по- 

і казала свою перевагу не тільки" 
в період мирного будівництва, 
але також у період визвольної

і вітчизняної війни проти імперіа- 
і дієтичної інтервенції. Війна пока- 
I зала, продовжував Кім Ір Сен, не 
! тільки перевагу народної влади, 
, але також і те, що тільки ця вла

да є єдиною владою, здатно» -яг*-» 
І хиіцати незалежність і свободу 

нашої країни, привести корейсь
кий народ до щасливого життя. 
Якби корейський народ не вста-■- 
повив і не зміцнював свою народ
ну владу, не зміцнював Народну 
армію, то вся Корея, включаючи 
Північну Корею, давно була б 
перетворена в колонію імперіаліс
тів США, а наш народ—у рабів 
американських імперіалістів, які 
зайняли місце японських імперіа
лістів.

У ході визвольної вітчизняної 
війни народна влада ще більше ~ 
зміцніла і укріпилась, бо народ 
ще тісніше згуртувався навколо 
свого уряду, навколо народних 
комітетів і Трудової партії, щоб 
відстояти свою свободу і незалеж
ність від посягань • чужоземних 
загарбників. Головне завдання, 
яке стоїть перед нами на сучас
ному етапі, сказав Кім ір Сен, 
полягає в тому, щоб перемогти у 
війні, захистити свободу і неза
лежність нашої батьківщини і за
войовану народом республіку.

численні випадки насильств, вчи
нених французькими солдатами 
над туніськими жінками, про 
вбивства немовлят, страти тунісь
ких патріотів, знищення жител і 
наруги над священними місцями 
мусульман. (ТАРС).
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Виступ Кім Ір Сена (4 стор.).

Політична агітація-могутня зброя 
більшовицької партії

На честь сесії Верховної Ради СРСР
ВИРОБНИЧІ УСПІХИ ВУГІЛЬНИКІВ

Висока ідейність, цілеспря
мованість і конкретність, зв'я
зок з життям—ось ті найваж
ливіші завдання, що їх ставить 
перед політичною агітацією 
більшовицька партія.

Говорячи про значення по
літичної агітації, як могутньо
го знаряддя виховання трудя
щих у комуністичному дусі і 
мобілізації їх на здійснення 
грандіозних планів будівництва 
комунізму, В. І. Ленін вказу
вав, що держава сильна сві
домістю мас, сильна тоді, коли 
маси все знають, про все мо
жуть судити і йдуть на все 

^відомо.
' Успішне розв'язання черго

вих господарсько - політичних 
завдань не можливе без даль 
того розгортання партійними 
організаціями пропаганди і 
агітації серед широких мас ро

. Д»ітників, інженерів, техніків, 
майстрів, серед всіх трудящих. 
Агітатори повинні нести в ма
си полум'яне слово більшовиць
кої правди, роз'яснювати по
літику партії і уряду, па яск
равих прикладах показувати 
незмірні переваги соціалістич
ної системи над прогнвлим ка
піталістичним ладом.

Велику увагу приділяє пи
танням організації політичної 
роботи серед будівельників бю
ро парторганізації управління 
будівництва жител тресту «Олск- 
сандріявуглерозріз . Агітатори 
там розкріплені за окремими 
групами людей. Охоплюючи 
своїм впливом кожного трудів
ника, агітатори допомагають 
робітникам усвідомити чергові 
завдання і оволодівати передо
вими методами стахановської 
праці.

На другий день після опуб
лікування підсумків розвитку 
народного господарства СРСР в 
1951 році керівник агітколек
тиву т. Вінецький зібрав агіта
торів і поставив перед ними 
завдання: про успіхи госпо
дарського і культурного будів
ництва в нашій країні повин
ні знати всі трудящі управ
ління. Там же агітатори обмі
нялись думками, як краще ор- 

.ганізувати бесіди за, матеріала
ми Повідомлення Центрального 
Статистичного Управління СРСР 
і УРСР.

Кращі агітатори комуністи 
десятник Іван бвсютін та елек
трослюсар Василь Чугуй регу

29 лютого—сесія міської Ради 
депутатів трудящих

Доводиться до відома депутатів Олександрійської 
міської Ради депутатів трудящих, що чергова сесія місь
кої Ради відбудеться 29 лютого 1952 року в залі засі
дань міської Ради (другий поверх).

Початок роботи сесії о 6 годині вечора.
Виконавчий комітет міської Ради 

депутатів трудящих.

лярно проводять оесіди і читки 
серед робітників, розповідають 
про події в нашій країні і за 
рубежем. При парторганізації 
працює група доповідачів, учас
ники якої виступають перед 
трудящими з доповідями на по
літичні і технічні теми.

Правильне поєднаний масо
во-політичної роботи і госпо
дарської діяльності забезпечує 
злагоджену роботу всього ко
лективу у виконанні виробни
чої програми: на 3 дні раніше 
строку трудящі управління ви
конали лютневий план будів
ництва жител і соціально-по
бутових споруд.

Але бувають випадки, коли 
партійні організації слабо вни
кають в суть політичної агіта
ції, не дбають про високий 
ідейний зміст масово-виховної 
роботи серед трудящих. У парт
організації будівельного управ
ління Семенівського тресту 
(секретар т. Лиженкін) семіна
ри агітаторів відбуваються рід
ко, ніхто не перевіряє, яку 
роботу проводять агітатори. 
Агітаційно-масова робота з ро
бітниками, техніками, майстра
ми і службовцями в управлін- 

1 ні проводиться безсистемно. Не 
дбають тут і про піднесення 
якості політичної агітації. На
чальник управління т. Вафаль- 
сон і секретар парторганізації 
т. Лиженкін організаторську і 

; політико-виховну роботу під
мінюють адмініструванням. 1 
педивно, що в цьому управ
лінні трудова дисципліна на 

і низькому рівні.
Недостатньо також налагод- 

\ жене політичне виховання тру
дящих у парторганізаціях Олек- 

I сапдрійського монтажного уп
равління (секретар парторгані
зації т. Нетривайло), будівель
ного управління Семенівського 
тресту (секретар партбюро тов. 
Колузанов) та деяких інших.

Зробити політичну агітацію 
бойовою і цілеспрямованою, 
уміло пов'язувати її з конк
ретними завданнями трудящих 

' —справа честі всіх партійних 
організацій. До активної учас
ті у здійсненні історичних на- 

; креслень комуністичної партії 
вони повинні залучити широкі 

! маси трудящих, невпинно під
носити рівень їх політичної 
свідомості.

★

На трудовій 
вахті

На трудовій вахті на честь 
наступної сесії Верховної Ради 
СРСР гірники Байдаківського 
вуглерозрізу добиваються висо
ких виробничих показників. 
Чітко працює вугільна дільни
ця. Тут 24 лютого всі робітни
ки перевиконали денне завдан
ня. Машиніст екскаватора Олек
сандр Лепихін зобов'язався да
ти 1.000 кубометрів породи, а 
дав 1.480, машиніст екскава
тора Олександр Могильний ви
робив дві норми. Зразки ста 
ханойської праці показують 
екскаваторники Леонід Хомич 

І і Яків бременко. В цей день 
вони викопали понад дві нор
ми.

Машиністи електровозів Іван 
Скалозуб і Володимир Корши- 
ков щодня виконують завдан
ня на 150 процентів.

Колектив розрізу день у день 
підвищує темпи.

П. Решетняк, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

Багато гірників шахти № 2, 
змагаючись між собою, переви
конують виробничі завдання по 
видобутку вугілля.

Високих показників у роботі 
добивається наваловідбійник 
Григорій Пуховий. Завдяки 
правильній організації праці,

По нашій Батьківщині
Піврічне завдання на честь 
сесії Верховної Ради СРСР

В цеху Т-4 Харківського тур
богенераторного заводу ім. Кіро
ва працює кращий слюсар міста, 
депутат Верховної Ради СРСР 
О. І. Трофнмеико. На честь на
ступної сесії Верховної Ради 
СРСР він виконав піврічне зав
дання. На тракторному заводі 
ім. Орджонікідзе депутат Верхов
ної Ради СРСР токар В. II. Ди- 
кань, змагаючись на честь сесії, 
довів швидкість різання металу 
до 700 метрів на хвилину, вироб
ляючи за зміну 3—4 норми.

Будівництво великого 
текстильного комбінату

На околиці Херсона почалось 
будівництво великого текстильно
го комбінату. Здано в експлуата
цію перші житлові будинки для 
робітників підприємства. Сюди 
прокладається шосейна дорога.

Троє близнят
Ніна Семенівна Вельгус—дру

жина працівника Ровенської об
ласної бази „Сільгосппостач" на
родила трьох синів. Новонарод
жені і їх двадцятидвохрічна мати 
здорові, оточені піклуванням і ува
гою медичного персоналу родиль
ного будинку.

(РАТАУ).

★

Слюсар Байдаківської бри
кетної фабрики Павло Кошкол- 
да—один з кращих стахановців 
підприємства. На честь наступ
ної сесії Верховної Ради СРСР 
він виконує норму на 160 про
центів.

На знімку: П. Кошколда.
Фото Г. Ганського.

Стахановські виробітки шахтарів
застосуванню передових мето
дів він довів свій виробіток до 
150 процентів.

Не відстає в роботі і крі
пильник ІІантелей Гречина. 
Він завжди дбає про зразкову 
підготовку збірного штреку,

Польові роботи на Півдні
У колгоспах долинних районів 

Таджикистану ячмінь і пшениця 
вступили в стадію повного ку
щіння. Хлібороби приступили до 
підживлення озимих посівів. Кол
госпи Ашхабадської області Турк-

Нова квадратно-гніздова сівалка
Агроном т. Сторчеус і механік 

т. Волков з радгоспу „Саурський", 
Дніпропетровської області, скон
струювали сівалку для квадратно- 
гніздової сіцби просапних куль
тур. Нова сівалка проста за своєю

Пелагія Федак виростила 1000 поросят
П'ятий рік працює свинаркою в 

колгоспі „Нове життя", Козинсь- 
кого району, Тернопільської об
ласті, колгоспниця Пелагія Федак. 
За цей час вона виростила на фер
мі близько 1.000 поросят.

Покупки колгоспників
Доход артілі „Більшовик", села 

Вовчанські Хутори, Харківської 
( області, перевищує 1 мільйон 600 

тисяч карбованців. Із зростанням 
і громадського багатства сільгосп

артілі підвищується і матеріаль
ний добробут колгоспників. Одер- 

і жавши багату оплату на трудодні, 
| хлібороби купують меблі, патефо

ни, мотоцикли, радіоприймачі, осо- 
' бисті бібліотеки. Кожний четвер

★ • 

Брикет— 
понад план

Колектив Олександрійської 
брикетної фабрики у соціаліс
тичному змаганні добивається 
значних успіхів. З 23 лютого 
брикетним видають сотні тонн 
надпланової продукції в ра
хунок березня. Підвищились 
якісні показники. На 4 кіло
вати знизились витрати елек
троенергії для виробітку однієї 
тонни брикету, на 5 процентів 
зменшились витрати сировини.

У ці дні високопродуктивно 
працює дробильник Сергій Фі- 
ларетов, стругальник Василь 
Бондаренко. Прикладом для 
всіх служить майстер дробиль
ного віпілеппя Іван Криво- 
ручко. Його бригада виконує 
завдання на 160—170 процен
тів. Вона тримає перехідний 
Червоний прапор фабрики.

Брикетники ідуть назустріч 
сесії Верховної Ради СРСР з 
новими виробничими досягнен
нями. Ф. ФІЛІНОВ,

директор Олександрійської 
брикетної фабрики.

щоб вугілля йшло з лав без 
затримки.

По півтори норми виробляють 
в ці дні посадник т. Майборо- 
да, люковий т. Кочергін і а 
інші.

М. Шелковський, 
заступник начальника дільниці.

меністану почали сівбу люцерни. 
В Ставропольському краї скрізь 
провадяться закриття вологи, 
передпосівна культивація зябу, 
вибіркова сівба ранніх колоско
вих культур і багаторічних трав.

будовою і забезпечує висів ку
курудзи, соняшника та інших 
культур точно в гнізда і по квад
рату, без попереднього маркіру
вання поля. Випробування дали 
добрі результати.

У 1951 році знатна свинарка 
одержала від восьми свиноматок 
225 ділових поросят. Тільки за 
рахунок додаткової оплати Пела- 
гії Федак видано 22 поросят.

тий колгоспник має сітьовий радіо
приймач, в кожному домі є вело
сипед. Всього в селі налічується 
понад 450 велосипедів.

За останній рік у магазинах спо
живчого товариства колгоспники 
придбали товарів майже на 2 
мільйони карбованців.

(РАТАУ).
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Досвід новаторів—у маси!
Впроваджувати нову технологію 

на монтажних роботах
Рівними рядами, лежать водо

провідні труби. 11 де зварюван
ня їх. Майже рядом трактор 
«С- N0», зачепивши тросом дві 
ланки труб по (і тонн в кож
ній, легко підтягує їх до місця 
укладання. Із-за бугра чути 
рівний гул двигунів і меха
нізмів.

Над траншеєю, з високо під
нятими стрілами, працюють три 
автокрани. Вони то підіймають, 
то опускають труби довжиною 
в 40 метрів.

Кілька робітників швидко 
вкривають труби бітумною ма
сою.

Дружно і злагоджено йде ро
бота на ділянці, де про
кладається водопровід. Керують 
цією дільницею інженери тресту 

Укрвуглемонтаж» тт. Кальчен- 
ко, 'Гуроносов, технік т. Яро
вий.
, Не зразу освоїли вони новий 
метод укладання труб довгими 
ланками. Довелось докласти ба
гато зусиль, щоб добитись пот
рібних результатів.

Іпженери в співдружності з 
стахановцями наполегливо бо
ролись за впровадження пере
дових методів праці. Бригадири 
тт. Баранов, Дорофеєв, Шинка
ренко перші втілили нову тех
нологію. Едектрозварювальники 
тт. Луцепко, Тихорський, Браж
ник, Носов своєю високою 
якістю роботи довели можли
вість перевезення зварених ла
нок з семи труб і підіймання 
їх кранами.

Нова технологія міцно ввійш
ла в систему робіт. Майстер 
тов. Платонов з допомогою 
бригади Василя Бахмача успіш
но уклав у траншею готові лан
ки труб довжиною 60 метрів. 
Цього тут досягнуто вперше.

Зараз новатори працюють над 
тим, щоб укладати трубопрово
ди окремими ланками великої 
довжини. Це дасть додатко
во сотні тисяч карбованців 
економії.

А ще не так давно за ста
рою технологією вартість про
кладання 1 метра трубопроводу 
була вдвічі вищою ніж зараз.

Раніше автомашини розвози

ЛЮДИ НАШОГО МІСТА

ВОДІЙ
У двір гаража майже без

шумно в'їхала вантажна авто
машина. И кабіни вискочив мо
лодий шофер. Він направився 
в диспетчерську.

Ну, як, Семенов, справи? 
— запитав у нього завідуючий 
гаражем.

Петро витяг з кишені запис- 
ну книжечку і розкрив її.

— Можна сказати добре. 
Сьогодні перевіз вантажів па 
шість тонн більше норми. 

Скільки вже наїздив?
—Наближаюся до ста тисяч. 
—Коли ж станеш на ремонт? 
—Не скоро. Думаю проїхати 

без капітального ремонту ще 
тисяч ЗО, а то й більше.

Значить, слова дотримаєш?
— Обов'язково!
—Такому вірити можна, — ( 

додав голова місцевкому проф

ли труби вздовж підготовленої 
траншеї. Зварник, переносячи 
за собою важкі кабеля і зварю
вальний трансформатор, з'єдну
вав труби довжиною 12 метрів. 
При такій організації праці він 
ледве зварював чотири стики.

Крановщики безперервно ук
ладали труби в траншею і че
кали закінчення зварювання 
кожного стику. Все це знижу
вало темпи, збільшувало собі
вартість монтажу.

Запровадження нової техно
логії дало можливість монтаж
никам різко піднести продук
тивність праці, ліквідувати прос
тої механізмів.

'Гак, електрозварювальний 
тов. Луценко, працюючи по-но
вому, в минулому році виконав 
12-місячну норму на 240 про
центів. Таких же високих по
казників добились бригади тт. 
Баранова, Дорофеєва, Шинка
ренка.

Втілення вдосконаленої тех
нології, поліпшення викорис
тання техніки дало підприємст
вам тресту «Укрвуглемонтаж 
зниження собівартості будівель
но монтажних і ремонтних робіт 
на 2 мільйони 400 тисяч кар
бованців.

Нові методи впроваджуються 
з успіхом і при монтажі сан
техніки на будівництві двопо
верхового будинку амбулаторії 
в робітничому селищі Перемога.

Поки в будинку встановлю
ються радіатори, в центральній 
майстерні дільниці готуються 
труби. За шаблонами виготов
ляються стояки. На місці мон
тажу залишається лише з'єдна
ти їх з основними магістраля
ми і прикріпити до стіни.

Такий метод дозволив вико
нати завдання замість ЗО днів 
за 12.

Колектив монтажників трес
ту, вступаючи в соціалістичне 
змагання за дострокове вико
нання плану 1952 року, зобо
в'язався наполегливо боротися 
за зниження собівартості робіт, 
невпинно підносити культуру 
виробництва.

В. Кутасевич, 
інженер тресту 

„ У крву глемоіиаж“.

ПЕТРО СЕМЕН О В
спілки тов. Коваль. Ще не 
підводив.

Комуніст Петро Семенов — 
один з кращих шоферів авто
транспортної контори тресту 
« Укрвуглемонтаж ». Взявши 
свою автомашину <310—150» 
на соціалістичне збереження, 
він продовжив II міжремонтний 
пробіг і добивається високої 
продуктивності праці па авто- 
перевезеннях. В минулому ро
ці тов. Семенов перевіз ванта
жів у півтора раза більше 
норми. Крім того, він зеконо
мив 6 покришок і стільки ж 
камер.

Одного разу, перед початком 
роботи, в диспетчерській зібра
лись шофери. Розгорнувши 
свіжий помер газети, Семенов 
сказав:

— 6 хороший початок.

Підхопили почин 
Тихона Михайлова

Колектив заводу «Червоний 
ливарник» підхопив почин ма
шиніста комбайна шахти «Ни- 
канор» Тихона Михайлова, який 

| склав особистий план підви
щення продуктивності праці.

Стругальник Федір Тарасен- 
ко, наслідуючи приклад Ми
хайлова, добився збільшення 
виробітку на 20 процентів. 
Цього він досяг внесенням де- 

, яких змін у технологію виго- 
| товлення деталей при обробці 
; ланок редлера.

Особистий план токаря Васи
ля Серби допоміг йому більш 
ефективно використати час. По
радившись з товаришами, він 
удосконалив обробку деталей. 
Щоб збільшити обертання верс
тата при свердлінні, стахановець 
застосував емульсію збільше
ної густоти. Це дало можли
вість набагато скоротити час 
на виготовленні гайок. Свою 
норму Василь Серба перевико
нує вдвічі.

Токар Петро Валовик, засто
сувавши емульсію, запропоно
вану т. Сербок», також значно 
підвищив продуктивність праці.

Комсомольська організація 
| заводу поширює методи нова- 
I торів виробництва.

В. Гетьмвн, 
токар заводу „Червоний 

ливарник".

Стахановка 
Євдокія Гузенко

Висока виробнича культура, 
дбайливий догляд за верстатом 
забезпечують успіх в роботі 
стругальниці (івдокії Гузенко. 
У минулому році вона викона
ла 12-місячну норму на 193 
проценти.

Тов. Гузенко зобов'язалась 
виконати виробниче завдання у 
1952 році ще з кращими по
казниками.

Стахановка т. Гузенко з 
честю дотримує слова. В січні 
вона виробила 240 процентів, 
а за дві декади лютого —дві з 
половиною норми.

Бвдокія Гузенко служить 
і прикладом для інших робітників.

К. Лантух, 
працівник Байдаківської 

брикетної фабрики.

—Який?—почулися голоси.
- Куйбишовські і саратовсь

кі водії працюють взимку за 
літніми нормами витрат паль
ного і мастила. Гадаю, що П 
ми зможемо так працювати.

З того дня тов. Семенов ви
рішив боротися за економію 
пального, мастила та інших 
матеріалів. Лише в січні він 
заощадив на цьому 300 карбо
ванців.

■ За сумлінну роботу Петро 
Семенов нагороджений почес
ною грамотою Міністерства ву
гільної промисловості Союзу 
РСР та удостоєний звання 
«Кращого водія контори».

В нинішньому році знатний 
шофер зобов'язався перевезти 
для будов міста сотні тонп 
вантажів понад план.

С. МІркотан.

Протягом січня і лютого ком
сомольська організація Марто- 
іванівської семирічної школи 
прийняла в свої ряди 15 юна
ків і дівчат. Переважна части- 

1 на комсомольців навчається

ЗАМ/СТВ ОГЛЯДУ СТІНГАЗЕТ

Посилити керівництво 
низовою пресою

На зборах партійної організа
ції електростанції (секретар 
т. Срібний) комуністи обговори
ли питання про роботу редко
легії стінної газети. Недоліки 
стінної газети „Енергетик", го
ловним чином, полягали в то
му, що редколегія малозалуча 
ла до участі в ній авторський 
актив з числа робітників, інже
нерно-технічних працівників і 
службовців станції. Деякі чле
ни редколегії формально вико
нували свої обов'язки.

Комуністи вирішили поповни
ти склад редколегії працездат
ними товаришами, а секретаря 
партбюро зобов'язали посилити 
контроль за роботою редко
легії.

Минуло небагато часу, але 
наслідки вже є. „Енергетик" 
виходить двічі па місяць.

Свіжий номер стіннівки при
вертає увагу трудящих своїм 
хорошим оформленням. За роз
міром „Енергетик" — невелика 
стінгазета, але редколегія (ре
дактор т. Петру шевський) зна
ходить місце помістити в стін
газеті замітки про насущні зав 
дання колективу. Передова 
стаття присвячується черговим 
завданням трудящих станції і 
іншим важливим політичним 
питанням. Широко висвіглює- 

| ться виробниче життя, досвід 
стахановської праці, критикую
ться ті, хто відстає.

Редколегія завжди добиваєть
ся, щоб на всі критичні висту
пи стінгазети вживались дійові 
заходи. У період між випуском 
стінгазети тут виходять „Блис
кавки". В них критикуються 
бракороби, нераднві господар
ники тощо.

Зовсім інші справи в партор- 
ганізації деревообробних майс- 

1 терець. Питання про роботу 
редколегії стінгазети протягом 
п'ятнадцяти місяців тут не об
говорювалось ні на партійних 
зборах, ні на засіданнях парт
бюро. А тим часом, редколегія 
допускає серйозні помилки.

Велика за розміром стінгазе
та „За якість" заповнюється 
сухими, довгими статтями, у

Жіночі збори на заводі
На рудоремонтному заводі 

відбулися збори робітниць. Про 
роботу ради жінок звітувала го
лова ради тов. Діброва.

Коротким і загальним був 
звіт, в якому т. Діброва майже 
нічого пе сказала про роботу 
ради жінок на заводі. Та це й 
невипадково. Бо коли учасни
ки зборів запитали, чи склада
лись плани роботи і як вони 
виконувались, тов. Діброва від
повіла, що один план склали, 
та й того не виконали.

Нічого не сказала доповідач 
і про самовіддану працю робіт
ниць заводу, які активно бо- 

( рються за виконання виробни
чих завдань.

Як сталося, що в звітній до
повіді не було про що гово
рити?

Про це у своїх коротких, але 
змістовних виступах сказали 
учасники зборів. Ось про що 
говорила прибиральниця Нфро- 
синія Петрівна Безпала.

— Жіноча рада нашого заво
ду працювала недостатньо. Ок
ремі її члени зовсім не брали 
участі в роботі. До роботи не

УЧНІ ВСТУПАЮТЬ в комсомол

тексті яких не знайдеш прик
ладів із житія підприємства, 
прізвищ стахановців. Останній, 
шістнадцятий, номер стінгазети 
трц дні лежав у кімнаті плано
вика, бо т. Супрун (відповідаль
ний за випуск стінгазети) не 
спромігся перевірити і виміси 
ти її.

Редколегія не дбає про залу
чення до участі в стінгазеті 
робітників та інженерно-тех
нічних працівників майстерень. 
Колонки стінгазети заповнюють 
малозначними інформаціями 
члени редколегії тт. Габіт, Со- 
ломатін, Маслов та інші. За два 
місяці редколегія випустила 
лише 2 номери стінгазети.

Серйозні недоліки у керів
ництві роботою редколегії ма 
ють місце і в парторганізації 
кар'єроуправління. І тому ред
колегія (редактор т. Нос) пра 
цює безсистемно. 13 лютого, 
наприклад, г. Школяр сам, без 
участі інших членів редколегії, 
написав і вивісив стінгазету. 
В ній справедливо критикуєть
ся 'начальник дільниці т. Бєло- 
конєв, але г. Школяр порушив 
установлений порядок колегі
альності в роботі. Слід відзна
чити, що комуніст т. Нос пус
тив керівництво роботою ред
колегії на самоплив, і том^ 
стінгазета „За граніт" виходить 
нерегулярно, замітки в ній вмі- 

1 щуються низької якості, допус
кається багато помилок.

Наявність цих недоліків у ро 
боті стінних газет свідчить про 
недооцінку їх ролі у боротьбі 
за успішне виконання госиг- 
царсько політичних завдань з 
боку окремих секретарів пар
тійних організацій.

Стінгазети під непослабним 
керівництвом партійних органі-' 
зацій підприємств, будов і ус
танов міста повинні по-більшо- 
вицькому викривати хиби та 
недоліки в діяльності господар- 

і ників і окремих працівників, 
поширювати передовий досвід 
новаторів виробництва, мобілі- 

і зувати трудящих на достроко- 
| ве виконання виробничих пла

нів.

залучено широкий жіночий ак
тив і особливо молодих робіт
ниць. Далі т. Безпала вказала 
на те, що рада жінок не ціка
вилась станом у гуртожитках, 
роботою їдальні і інших куль
турно-побутових закладів.

На зборах виступив голова 
завкому профспілки тов. Ключ- 
ников.

—Рада жінок,—говорить тов. 
Ключников, — мало приділяла 
уваги підвищенню ідейно-полі
тичного рівня робітниць, залу
ченню їх до участі в гуртках 
художньої самодіяльності та ін.

Дивним є те, що про всі ці 
недоліки керівники завкому 
знали, але протягом року не 
подавали практичної допомоги 
раді жінбк.

Партійна організація заводу 
(секретар тов. Коган) також 
мало уваги приділяла роботі 
жіночої ради.

Після обговорення доповіді 
учасники зборів прийняли рі
шення, в якому намітили кон
кретні заходи для поліпшення 
роботи серед жінок та обрали 
раду.

тільки на «добре» та «відмін
но», а Віра Ковтун та Віра Фе- 
доренко — відмінники навчан
ня.

А. Федоренка, 
комсомолець.
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Посилюємо підготовку 
до весняної сівби

На звітно-виборних зборах 
артілі імені Енгельса, які від
булися паприкінці січня, кол
госпники гостро критикували 
правління колгоспу за те, що 
воно недостатньо керувало ро
ботами по підготовці до весни. 
Зокрема, вказувалось на неза
довільний хід ремонту інвен
таря, очищення посівного ма
теріалу тощо.

Зваживши на критичні зау
важення колгоспників, прав
ління виправляє недоліки.

Зараз посівний матеріал пов
ністю очищено. Майстри Іван 
Капелюшний, Трохим Біловер- 
бенко, Сергій І щепко, Степан

Виростимо високий урожай 
цукрових буряків

Торік буряководи нашої ар 
тілі виростили незначний уро
жай цукрових буряків. Це ста
лося тому, що ми провели по
сів по недостатньо удобреній і 
мілко зораній площі.

Цього року колгоспники бо
рються за те, щоб не допусти
ти* порушення агротехніки 1 
виростити високий урожай цієї 
цінної технічної культури. На
самперед ми залучили всіх лан
кових, бригадирів і частину 
колгоспників до навчання на 
ірз^Йних курсах майстрів зем
леробства. На них навчається 
23 чоловіка. На курсах вже вив
чена агротехніка вирощування 
цукрових буряків.

Пов'язуючи теоретичні знан

Недбайливі господарі
Незабаром весна. Але в кол

госпі «Шлях до комунізму» не
задовільно проходить підготов
ка до сівби. Особливо небла- 
гополучний стан з очищенням 
посівного матеріалу. Жодного 
центнера насіння вівса, проса, 
чумизи та однорічних і бага
торічних трав до посіву не під
готовлено.

Не готовий тут до польових 
робіт і сільськогосподарський 
інвентар. Досі стоять не від
ремонтовані 17 плугів,‘8 куль
тиваторів, 8 сівалок, 6 котків.

Замість того, щоб мобілізу

Віктор Гюго
(До 150-річчя з дня народження)

26 лютого 1952 року все про
гресивне людство відзначило 150- 
річчя з дня народження великого 
сина французького народу—пись
менника, політичного діяча, філо
софа—Віктора Гюго. Святкувати 
цей знаменний ювілей вирішено 
па останній сесії Всесвітньої Ра
ди Миру, яка постановила від
значити і такі найважливіші куль
турні роковини, як 100-річчя з 
дня смерті М. В. Гоголя. 500-річ- 
чя з дня народження Леонардо 
да Вінчі і ІООО-річчя з дня смерті 
Авіценни.

Гюго пройшов складний жит
тєвий і творчий шлях. Його лі
тературна діяльність почалася в 
період реставрації, коли до влади 
повернулась династія Бурбонів. 
Виходець з сім'ї наполеонівського 
генерала, Віктор Гюго у молоді 
роки захопився монархічними іде
ями. У своїх ранніх віршах він 
оспівував монархію і католицизм. 
Проте він незабаром рішуче пор
вав з своїми ілюзіями і став пись
менником, близьким народним ма
сам. Виступивши пристрасним 
борцем за демократизацію мис
тецтва. Гюго стає на чолі прог

Ійсний та Григорій Кравець 
якісно відремонтували всі 10 
сівалок, 26 плугів, борони, 
культиватори тощо. Виготовле
но 4 нових важких трьохсек- 
ційних котки.

У лютому в поле вивезено 
близько 400 тонн перегною, 
на 340 гектарах проведено 
снігозатримання.

Виконуючи рішення звітно- 
внборпих зборів, ми створюємо 
умови для зразкового прове
дення весняно-польових робіт 
та вирощення високих урожаїв.

А. Шейко.
голова колгоспу.

ня з практичними, ми добили
ся того, що кожна ланка за
кінчила вивезення добрив на 
свої ділянки. На кожен гектар 
внесено по 20 тонн перегною. 
Крім того, нами заготовлено 
близько 90 центнерів попелу 
та 80 центнерів пташиного пос
ліду.

При послідовному дотриманні 
всіх агрозаходів вирощування 
цукрових буряків ми вберемо 
не менше 350 центнерів сиро- 
випи з гектара. За такий уро
жай борються наші буряководи, 
і вони з честю виконають свої 
зобов'язання.

І. Взнало, 
агроном колгоспу імені Сталіна, 

Бандурівської сільради.

вати колгоспних майстрів на 
швидше завершення ремонту 
сільськогосподарського інвен
таря, бригадир рільничої брига
ди Денис Федоренко часто по
силає їх па інші роботи.

Не дбають тут і про ство
рення нормальних умов для 
роботи механізаторів. У трак
торному вагончику зробили 
курник.

Правління колгоспу і його 
голова т. і’ордецький повинпі, 
не гаючись, виправити серйозні 
недоліки у підготовці до весни.

А. Федосенко.

ресивного напряму французького 
романтизму.

Липнева революція' 1830 року 
знищила владу Бурбонів. На міс
це дворянської монархії до влади 
прийшла фінансова буржуазія на 
чолі з королем Луї-Філіппом. Вік
тор Гюго захоплено вітав народ
не повстання, славив липневі дні. 
Проте липнева революція не при
несла свободи народним масам, 
не визволила їх від гніту і тира
нії.

В роки революційного піднесен
ня письменник створює великий 
роман „Собор Паризької богома- 
тері", що був пройнятий бунтар
ським духом і нещадно викривав 
варварське обличчя феодалізму. 
До цього ж періоду належить 
повість „Клод Ге*, яка викриває 
буржуазне правосуддя, говорить 
про безвихідне становище народ
них мас, а також історичні драми, 
в яких письменник таврує монар
хію і феодальну знать.

Лютнева революція 1848 року, 
в якій велику роль відігравав ро
бітничий клас Франції, зробила 
вирішальний вплив на життя і 
творчість Гюго. Він відкрито про-

До 100-річчя 
з дня смерті 
М. В. Гоголя

У педагогічному училищі
Викладачі і слухачі Олек

сандрійського педагогічного 
училища готуються відзначити 
100-річчя з дня смерті велико- 
го російського письменника 

і М. В. Гоголя.
На всіх курсах студенти під- 

I готували доповіді про життя і 
літературну діяльність пись
менника. З слухачами четвер
того курсу буде проведена 
конференція. Учасники конфе
ренції заслухають доповідям. В. 
І оголь — великий патріот», 
<Лист Бєлінського до Гоголя», 
«Значення Гоголя в світовій 
літературі».

До ювілейного вечора слуха
чі Гаиза, Яценко, ИІкуренко, 
Чорнова, Антоненко та інші 
підготували інсценіровки і ху
дожнє читання затворами пись
менника.

Цими днями колектив педу
чилища проглянув п'єсу М. В. 
Гоголя '(Одруження» в поставі 
міського театру.

Л. Спектор.

В Палаці піонерів
Діяльно готуються до відзна- 

I ченпя гоголівських днів піоне
ри і школярі міста. Керівники 
гуртків Палацу піонерів тт. При- 
ходько, Чакіров, Комнатний та 
інші проводять серед дітей бе
сіди про життя і діяльність 
М. В. Гоголя.

Юні декламатори виступати
муть з художнім читанням 
уривків з творів російського 
ппсьменпика. Драмгуртківці по
кажуть глядачам кілька сцен з 
«Сорочинської ярмарки» та «Ре
візора».

Є. Немолот.

голосив себе „солдатом республі
ки" і виступив її вірним захисни
ком.

У 1851 році Луї Бонапарт, який 
оголосив себе імператором Напо
леоном НІ, учинив монархічний 
переворот. Непримиренний ворог 
насильства Віктор Гюго був зму
шений залишити батьківщину. 
Дев'ятнадцять років—до дня па
діння імперії (1870 рік)—великий 
письменник перебував у вигнанні. 
В ці роки гнівний голос письмен- 
ника-трибуна звучав особливо 
сильно. Він закликав французький 
народ чинити опір узурпаторові, 
сміливо виступав на захист тру
дящих від експлуатації і гноблен
ня. „Совістю світу" називали 
письменника-борця. Його прек
расні памфлети, гнівні вірші і пое
ми. глибокі думкою, надзвичайні 
художньою силою романи „Зиедо-

Будови комунізму— 
всенародна справа
ПЕРЕСУНЕННЯ БЕТОі ІОВОЗІІОЇ

ЕСТОКАДИ
На будівництві Цимляпської 

водозливпої греблі закінчено 
пересунення бетоновозйої есто
кади па нове місце.

Величезна споруда довжиною 
480 метрів і вагою 1.600 тонн 
переміщена без демонтажу. При 
цьому бетонна кладка не при
пинялася. Перших п'ять сек
цій поставлені в нове робоче 
положення за 12 днів, а потім

ЗАВОД НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ВОЛГИ
Стали до ладу перші цехи 

ремонтно механічного заводу 
«Сталіпградгідробуду», що спо
руджується на лівому березі 
Волги, звідки візьме початок 
канал Волга—Урал.

Це—найбільше підсобне під
приємство великої будови. Тут 
намічається робити монтаж зем
лерийних і інших машин, що

Вчені—великим будовам комунізму
Науковий колектив Всесоюз

ного інституту гідротехніки іме
ні Б. С, Веденєєва бере актив
ну участь у роботах, зв'язаних 
з спорудженням великих будов 
комунізму.

—Наукові співробітники інс
титуту в результаті всебічних 
досліджень розробили новий ва

Подяка будівників Волго-Дону колекти 
вові ..Укокабеля"

Колектив київського заводу 
«Укркабель» здобув нову ви
робничу перемогу: річне замов
лення Волгодонбуду виконане 
за півтора місяця. Робітники 
дротового, гумоізоляційного та 
інших цехів з честю виконали 
взяті на себе зобов'язання і 
дали будовам комунізму сотні 
тисяч метрів дроту і кабеля.

Високий виробіток
На будівництві Куйбишевсь- 

кої ГЕС закінчено забивку 
шпунтів у лицьову поздовжню 
стінку перемички котлована під 
будинок гідроелектростанції.

Успішно працюють гідроме
ханізатори. В ці дні вони знач
но перевиконують завдання по 
намиву грунту. Потужний зем-

і леиі", „Трудівники моря", „Люди
на, яка сміється" порушували 
найважливіші соціальні проблеми, 

; викривали всю мерзенність експлу
ататорських класів, Гюго захищав 

і борців за свободу в Італії, Греції, 
Китаї, Америці, оспівував велич 
людства і показував нікчемність 
його гнобителів. Він викривав го
резвісну американську „культуру" 
і „демократію", давши таку вбив
чу характеристику цій країні до
лара:

Америка — страна душой оле- 
денелой;

Нажива—цель ее во всех мир- 
ских делах.

Імперія Луї Бонапарта впала. 
Гюго повернувся до Франції. По
вернення письменника, якому то
ді минуло 68 років, збіглося з на
ціональною катастрофою. Прусь
кі війська вдерлися в країну. В 
обложеному Парижі письменник- 
патріот був в одних рядах з муж
німи захисниками батьківщини. 
Ще голосніше зазвучала його 
патріотична ліра, яка запалювала 
французький народ на опір агре- 

I сорам. Гюго вітав Паризьку Ко
муну, але не зумів оцінити її іс
торичного значення. Проте, не 
зважаючи на переслідування і об
рази, він рішуче захищав від 
версальських катів переможених 
комунарів.

Творчість Віктора Гюго про

були пересунуті й іпші 3 сек
ції. Цю роботу з успіхом ви
конав колектив тресту «Сталь- 
конструкція».

Естокада вперше змонтована 
і введена в дію в 1950 році. 
Вона мас дві залізничні колії і 
8 портальиих кранів. 11о ній 
мотовози доставляють бадді з 
бетоном і арматуру.

(ТАРС).

присилаються на будівництво, 
ремонт устаткування. Крім то
го, завод вироблятиме електро
вібратори, які замінюють коп
ри при забиванні металевого 
шпунта.

Колектив заводу почав ремон
тувати трактори, бульдозери і 
екскаватори.

(ТАРС).

ріант виконання будівельних 
робіт на Каховській ГЕС. Він 
значно скорочує строк споруд
ження гідростанції і дає вели
ку економію коштів. Інші дос
лідження спрямовані на змен
шення . розмірів бетонної части
ни греблі, на скорочення обся
гу земляних робіт. (ТАГ’С).

Позавчора на адресу заводу 
одержано телеграму від «Голов- 
гідроволгодонбуду», в якій вис
ловлюється подяка колективові 
заводу від будівників Волго- 
Допу за дострокове виготовлен
ня і відвантаження установоч
ного дроту та освітлювального 
шнура в кількості, запланова
ній на весь 1952 рік.

земснарядів
лесоспий снаряд «Сталинград- 
ский 1001» дає за добу по 
6—8 тисяч кубометрів грунту 
понад завдання, розраховане 
па всю його проектну продук
тивність. Перевищують проект
ну продуктивність і решта зем
снарядів.

(ТАРС).

довжує жити і в наші дні. Він 
користується глибокою любов'ю 
трудящих і викликає шаленну не
нависть імперіалістичної реакції, 
яка наживається па поті і крові 
трудящих. Віктор Гюго в своїх 
творах з винятковою силою вик
риває пороки буржуазного сус
пільства, показує гнилість його 
моралі, згубну владу грошей. 
Письменник з найглибшим спів
чуттям змальовує світлі образи 
людей з народу, простих, знедо
лених трудівників, на захист яких 
він підносить свій гнівний голос. 
Герой його роману „Людина, яка 
сміється" — Гуїнплен, — спотворе
ний з примхи короля, звертається 
до палати лордів: „Я представляю 
собою людство таким, яким його 
зробили... Мені покалічили очі. 
ніздрі, вуха — йому покалічили 
право, закон, істину, розум і дум
ку".

Гнівним докором буржуазному 
суспільству є життя знедолених 
людей—Жана Вальжана, Фантіни, 
ІСозетти та інших героїв Гюго. 
Письменник створив прекрасний 
образ волелюбного сина фран
цузького народу—Гавроша, який 
хоробро загинув на барикаді. 
Уособленням людини-борця, який 
мужньо виступає проти сліпих сил 
природи і перемагає їх. є герой

(Закінчення на 4-ій сторінці).
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Сортове районування сільськогосподарських 
культур на 1952 рік

На підставі багаторічних да
них по сортовипробовуванню, про
ведених Олександрійською сорто
дільницею для колгоспів нашого 
району й міста на 1952 рік, зат
верджено таке сорторайонування 
сільськогосподарських культур:

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ: „Одесь
ка 3“ та „Одеська 12“ для посіву 
по чистих та чорних парах. Сорт 
„Одеська 12“ районується додатко
во до „Одеської 3“ в зв'язку з їх 
різними строками вистигання, що 
дає можливість краще організо
вувати збирання врожаю.

ОЗИМЕ ЖИТО: „Таращанське 
2", „Веселоподолянське" та кращі 
перероди селекційних сортів.

ЯРА ПШЕНИЦЯ: „Артемівська" 
м'яка та „Арнаутка НемерчансЄ- 
ка“—тверда пшениця.

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ: „Одеський 9”.
ОВЕС: „Радянський" та „.Лохов- 

ський".
ПРОСО: „Веселоподолянське 

№ 367“.
ГРЕЧКА: „Богатир" та кращі 

місцеві сорти.
КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО: „Гіб- 

рид-первенець“, крім того, для 
вирощування районованого гібри
ду—„Дніпропетровська" та „Гру- 
шівська“ місцева.

КВАСОЛЯ: „Тріумф" та „Бом
ба Воронізька" місцева.

СОНЯШНИК: „Ждановський 
3.281“ та „ВНИИМК 6.540".

ЛЬОН ОЛІЙНИЙ: „Воронізь
кий 1.308".

СУДАНСЬКА ТРАВА: „Одесь
ка 25“.

-------- <><>--- -----
Дитячий ранок

Цікавий ранок, присвячений 
34 роковинам Радянської Армії 
та Військово-Морського Флоту 
відбувся в дитячому садку №1.

Одягнені у форму воїнів— 
піхотинців, льотчиків, медсестер 
діти виступили перед батьками

ШАХТАРІ НАВЧАЮТЬСЯ
Слюсар Іван Ларіопов—один з 

кращих виробничників шахти №2. 
Як тільки закінчується зміна, він 
іде до бібліотеки, щоб почитати 
літературу, підготуватись до за
нять.

МАГАЗИН „ОХОТНИК
У місті відкрито новий ма

газин „Охотник" добровільно
го товариства мисливців та 
рибалок.

ВДЯЧНІСТЬ МЕДПРАЦІВНИКАМ
Багато років я тяжко, хворів. 

Останній час перебував на лі
куванні в першій міській лікар
ні. В січні головний лікар 
Юрій Васильович Осмоловсь- 
кий зробив мені досить склад-

Віктор Гюго
(Закінчення).

роману „Трудівники моря" — Жі- 
льят-Пензлем справжнього майст
ра малює Гюго картини народно
го повстання, героїзм людей, які 
б'ються за свободу.
і» Надзвичайна сила художника, 
спостерігача життя Віктора Гюго 
була сильніша за ідеї французь
ких соціалістів-утопістів, що ро
били вплив на нього.

Великий син Франції, перебу
ваючи в засланні, підкреслював 
свою ідейну спільність з своїми 
сучасниками — з російськими ре
волюційними демократами. У 1855 
році він писав Герцену у відпо
відь на його запрошення взяти 
участь у журналі „Полярная звез
ла", який видавався в Лондоні: 
....Поки ми чекаємо всесвітньої 
республіки, у нас одна батьків
щина—заслання, в ньому ми спів
громадяни, і я з великою радістю

КУКУРУДЗА НА СИЛОС: „Дні
пропетровська".

МАГАР: „Дніпропетровський 15".
СОНЯШНИК НА СИЛОС: 

„Ждановський 8.281".
ЛЮЦЕРНА: „Зайкевича пол

тавська" або „Одеська", „Пол
тавська 256 і та кращі місцеві 
сорти.

ЕСПАРЦЕТ:„Україиський 2.795".
КОНЮШІІНА: „Київська" (Чи- 

: гиринська).
Рекомендовані районовані сор

ти сільськогосподарських куль- 
* ТУР—найбільш перспективні по 

врожайності в умовах нашого ра- 
( йону та міста—мають ряд цінних 

біологічних ознак: зимостійкість, 
і посухостійкість і т. д. Тому ’ ці 
і сорти слід якнайшвидше впровад- 
: жувати у виробництво і засівати 
1 ними всі площі посіву сільсько- 
! господарських культур.
і Райсільгоспвідділ повинен зосе- 
і редити свою увагу на якнайшвид- 
І ше розмноження районованих сор- 
' тів в насінньових господарствах 

та на насінньових ділянках в кол- 
: госпах. Особливо слід подбати 
І про розмноження злакових та бо

бових багаторічних трав для швид
шого освоєння травопільних сіво-

■ змін у всіх колгоспах.
Впроваджуючи районовані сор

ти сільськогосподарських культур, 
ми різко підвищимо врожайність 
наших полів.

3. Кузьменко, 
агроном, завідуючий Олексан

дрійською сортодільницею.

з піснями, танцями, деклама
ціями, фізкультурними вправа 
ми тощо.

На ранку дошкільнята одер 
жали святкові подарунки.

Л. Кузьменко.

Разом з Іваном Ларіоновим від
відують школу робітничої молоді 
12 молодих гірників. Всі вони 
прагнуть набути середню освіту.

А. ВІкторов.

У магазині є великий вибір 
мисливського та рибальсько
го спорядження.

Л. Львович.

ну операцію і врятував життя.
Я і моя родина вдячні лікарю 

Осмоловському і медичним 
працівникам за кваліфіковану 
медичну, допомогу.

В. Барило.

приєднуюсь до вашої справи, яку 
вважаю прекрасною. Ваше праг
нення має ту саму мету, розірва
ти те, що з'єднане—царів; з'єдна

ній те, що роз'єднане—народи... Ви 
можете покластися на всякого ро
ду сприяння з мого боку і на як
найповнішу симпатію..."

У наші дні зустрічають палкий 
відгук серед мільйонів людей, 
об'єднаних могутнім рухом бороть
би за мир, благородні слова пись
менника, виголошені ним у 1849 
році з трибуни першого Міжна
родного конгресу друзів миру: „Я 
не тільки заявляю, що миру в усьо
му світі можна добитись, але я 
тверджу, що він неминучий. Ідея 
миру в усьому світі — надбання 
всіх'націй, і вони вимагають миру, 
як найвищого блага!"

Приклад патріотичного служін
ня письменника своїй батьківщи
ні, справі миру і прогресу викли
кає ненависть і страх у амерн-

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування На

родної армії Корейської На
родно-Демократичної Республі
ки повідомило 23 і 24 лютого, 
що з'єднання корейської На
родної армії в тісній взаємо
дії з частинами китайських на
родних добровольців на всіх 
фронтах продовжували вести 
оборонні бої з противником.

За два дні збито 4 літаки 
противника.

Населення Мальти 
протестує проти воєнних 

готувань Атлантичного блоку 
Як видно з повідомлення корес

пондента агентства Рейтер, лідер 
опозиції в законодавчих зборах 
острова Мальти Мінтофф вніс ре
золюцію, яка пропонує, щоб ост
рів оголосив, що він не хоче бу
ти головною базою Північно-ат
лантичного союзу.

Мінтофф запропонував також, 
щоб Мальта взяла назад свою зго
ду на тимчасове базування ес
кадрильї військово-морської авіа
ції Сполучених Штатів на острів.

Ці пропозиції законодавчі збори 
відхилили 24 голосами проти 14.

Будівництво американської 
авіаційної бази в районі 

Північного полюса
Як видно з повідомлення ва- 

шінгтонського кореспондента 
і агентства Рейтер, на засіданні од- 
; цієї з сенатських комісій з'ясува- 
| лось, що США будують секретну 
| авіаційну базу в районі Північно- 
I го полюса. Про розміри будів

ництва свідчить той факт, що ро
бітникам, зайнятим на цьому бу- 

[ дівництві, було виплачено 3 млн. 
доларів ще до того, як вони діс
тались до місця призначення.

Розклад урядового 
апарату в США

Як передає кореспондент агент
ства Рейтер з Нью-Йорка, претен
дент па пост президента від рес
публіканської партії Гарольд Стас- 
сен, виступаючи на обіді в націо
нальному республіканському клу
бі, обвинуватив уряд Трумена в 
тому, що він поставив рекорд 
„низького морального рівня" дер
жавних чиновників. Стассен вима
гав розслідування конгресом кон- 
фіденціального повідомлення про 
те, що міністр юстиції Говард 
Макграг, перебуваючи на держав
ній службі, став мільйонером, 

і Стассен повідомив, що він прямо 
і спитав у Макграта, чи відповідає 
і це дійсності, і не дістав відповіді. 
І Стассен заявив, що шлях уряду 

Трумена відмічений „одним убив
ством, двома самогубствами. 19 

І засудженнями, 11 випадками вихо- 
, ду у відставку в зв'язку з викрит- 
I тями, 45 розслідуваннями,- прове- 
I деними великим жюрі, 2.084 звіль- 
I неннями в зв'язку з перевіркою 
, лояльності, 137 звільненнями за 
] зловживання, наявністю 200 тисяч 
і нероб, які одержують платню".

(ТАРС).

кано-англійських паліїв війни та 
їх послужливих лакеїв—французь
ких реакціонерів усіх мастей. От 
чому французька буржуазія, що 
плазує перед американським до
ларом. намагається витравити в 
народі пам'ять про великого худож
ника, опорочити його ім'я, замов
чати його твори. З її підлесливою 
допомогою американські колоніза
тори—нові окупанти Франції, що 
прийшли на зміну гітлерівцям,— 
встановили в Парижі, на тому міс
ці, де колись височів пам'ятник 
Віктору Гюго... рекламну модель 
автомобіля „Форд".

Які жалюгідні ці зусилля пігмеїв 
знищити пам'ять велетня, голос 
якого прозвучав у століттях ве
ликого письменника, який виголо
сив сповнені глибокого смислу 
слова: „Не намагайтесь, деспоти, 
зупинити людство, яке кинулось 
назустріч світлу!" Вічно житиме 
образ Віктора Гюго у вдячних 
серцях народів, а його твори — 
служитимуть справі миру і про
гресу. В. Михайлов.

Китайська Народна Республіка досягла значних успіхів у 
галузі торгівлі. У багатьох містах були організовані торговель
но-промислові і сільськогосподарські виставки і ярмарки, які 
сприяли покращенню товарообміну між містом і селом. Торго
вельно-промислову і сільськогосподарську виставку у Кантоні 
відвідало понад мільйон чоловік. В десяти павільйонах кантон- 
ської виставки зібрано понад 68.000 експонатів, які представля
ють продукцію промислових підприємств і сільського господар
ства Південного Китаю.

На знімку: один з павільйонів виставки в Кантоні. 
Прескліше ТАРС.

Виступ Кім Ір Сена
ПХЕНЬЯН, 22. (ТАРС) Корей- ! 

ські газети публікують текст про- і 
мови Кім Ір Сена на зборах голів 
провінціальних, повітових і місь- 

I ких народних комітетів та керів- 
: них партійних працівників про 
: завдання і роль місцевих органів 
; влади па сучасному етапі.

Відзначивши, що органи народ
ної влади—народні комітети—були 
створені з представників широких 

і народних мас відразу ж після виг- 
1 нання з Кореї Радянською Армією 
і японських колонізаторів. Кім Ір 

Сен сказав, що трудящі встано
вили народну владу для того, щоб 

! вона захищала інтереси народу, 
боролася за його свободу і щастя. 
Наші народні комітети, заявив він, 
з честю виконують це завдання. 
На даному етапі головне завдан
ня народної влади —• об'єднувати 
навколо себе весь народ, щоб під 
керівництвом авангарду робітни
чого класу—Трудової партії Кореї 
—ще ширше розгортати загально
національну боротьбу проти реак- 

| ційної кліки Лі Син Мана і чужо- 
■ земних агресорів-т-найлютіших во- 
. рогів корейського народу—в ім'я 

повної незалежності і демократи
зації Кореї, в ім'я свободи і щас
тя народу.

З метою зміцнення народної 
влади, сказав далі Кім Ір Сен, на
родний комітет Північної Кореї 
зразу після його створення провів 
ряд демократичних реформ і вжив 
заходів до швидкого розвитку на
ціональної економіки, культури і 
мистецтва, до неухильного поліп
шення матеріального становища і 
культурного життя народу. Була 
створена Народна армія, здатна 
захищати народну владу базу де
мократії, створену в північній час
тині країни.

У передвоєнний період в Пів

Злодіяння французьких колонізаторів у Тунісі
Газета „Франгірер" публікує по

відомлення комісії туніського уря
ду, яка проводила розслідування 
злодіянь, що їх чинять французь
кі війська і поліція в районі мису 
Бон.

У повідомленні говориться про 

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Сабліно-3нам‘янський цукрокомбінат 
має для продажу насіння квітів понад сто 

сортів.
Ціни за прейскурантом.
Звертатися: Знам'янка, Сабліно-Знам'янськнй цукрокомбінат. 

АДМІНІСТРАЦІЯ.

нічній Кореї досягнуто величез
них успіхів в усіх галузях демо-— 
кратичного будівництва, що були 
результатом напруженої роботи 
органів народної влади, проведе
ної ними під керівництвом Трудо
вої партії Кореї з активною участю 
всього корейського народні всіх 
патріотичних демократичних сил.

Далі в своїй промові Кім Ір 
Сен сказав, що народна влада по- 

I казала свою перевагу не тільки* 
в період мирного будівництва, 

і але також у період визвольної 
вітчизняної війни проти імперіа- 

I лістичної інтервенції. Війна пока- 
( зала, продовжував Кім Ір Сен, не 

тільки перевагу народної влади, 
І але також і те, що тільки ця вла- 
і да є єдиною владою, здатпою за-'ті 
і хищати незалежність і свободу 

нашої країни, привести корейсь
кий народ до щасливого життя. 
Якби корейський народ не вста- ~ 
повив і не зміцнював свою народ
ну владу, не зміцнював Народну 
армію, то вся Корея, включаючи 
Північну Корею, давно була б 
перетворена в колонію імперіаліс
тів США, а наш народ—у рабів 
американських імперіалістів, які 
зайняли місце японських імперіа
лістів.

У ході визвольної вітчизняної 
війни народна влада ще більше " 
зміцніла і укріпилась, бо народ 
ще тісніше згуртувався навколо 
свого уряду, навколо народних 
комітетів і Трудової партії, щоб 
відстояти свою свободу і незалеж
ність від посягань чужоземних 
загарбників. Головне завдання, 
яке стоїть перед нами на сучас- , 
йому етапі, сказав Кім Ір Сен, 
полягає в тому, щоб перемогти у 
війні, захистити свободу і неза
лежність нашої батьківщини і за
войовану народом республіку.

численні випадки насильств, ми
нених французькими солдатами 
над туніськими жінками, про 
вбивства немовлят, страти тунісь
ких патріотів, знищення жител і 
наруги над священними місцями 
мусульман. (ТАРС).
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ПЕРЕДОВА: Повністю виконати 

взяті зобов'язання.
На честь сесії Верховної Ради СРСР 

(1 стор.).
Байдаківськв брикетна фабрика 

повинна працювати ритмічно (2сюр.).
НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРУ.

В. Ченичелое. — Зростає добробут 
радянського народу (2 стор,).

До 100-річчя з дня смерті М. В. 
Гоголя (3 стор ).

В Н ОМЕРІ:
М. Доменно.—По гоголівських міс

цях (3 стор.).
Бойова програма розвитку сіль

ського господарства (3 стор.).
Д. Тітеноький. М. Леоненко.—Ши

рити досвід двозмінної роботи до
ярок (4 стор.).

П. Бабенко. — Міжнародний огляд 
(4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

Повністю виконати 
взяті зобов'язання

Серйозні і відповідальні зо
бов'язання взяли на себе тру
дящі нашого міста на 1952 рік.

Працівники нідарисмств та 
будов жител Олександрії в 
соціалістичному змаганні за 
дострокове виконання пла
нів прагнуть значно підвищи
ти всі техпіко-економічні по
казники, добитися зростання 
продуктивності праці, знижен
ня собівартості продукції, до
держувати пайсуворішого режи
му економії, підносити вироб
ничу культуру.

Збори партійно - господарсь
ких активів Семенівського трес
ту, трестів «Олександріявугіл- 
ля і Юлександріявуглерозріз», 

-які недавно відбулись, пока
зали, що на підприємствах та 
будовах жител є великі внут
рішні резерви для успішного 
здійснення взятих зобов'язань. 
Ці резерви—в кращому вико
ристанні техпіки, правильній 
організації праці, широкому 
розгортаппі дійового змагання, 
рішучому зміцненні трудової 
дисципліни. І там, де керівни
ки підприємств на це звернули 
серйозну увагу, там і наслідки 
добрі, там колективи міцно 
дотримують слова, добиваються 
значних трудових успіхів, нев
пинно йдуть вгору.

У ці дні достроково викона
ли план лютого шахта № 2, 
Олександрійська брикетна фаб
рика, завод «Червоний ливар
ник», електростанція і інші 
підприємства. Завойовані успі
хи — результат умілого вико
ристання резервів виробництва, 
запровадження передових ме
тодів праці, передової техно
логії.

Приклад подають гірники 
шахти №2, які від індивіду
альних перейшли до колектив
ного стахановського плану під
вищення продуктивності праці. 
Внаслідок зріс видобуток ву
гілля.

Багато нового внесли в тех
нологію стахановці Олександ
рійської електростанції. Тіль
ки в лютому тут здійснено 6 
цінних раціоналізаторських про
позицій, спрямованих на по
ліпшення використання облад
нання.

А між тим, далеко не всі 
господарники по-справжньому 

УКАЗ
Президії Верховної Ради Української РСР

Про скликання Верховної Ради Української РСР
Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:
Скликати другу сесію Верховної Ради Української Радян

ської Соціалістичної Республіки 26 березня 1952 року в м. Києві.
Голова Президії Верховної Ради Української РСР 

М. ГРЕЧУХА.
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР 

В. НИЖНИК.
м. Київ. 26 лютого 1952 року.

і перебудували свою роботу. За
мість напруженої боротьби за 
безумовне здійснення плану 
йдуть по шляху найменшого 
опору, вишукують різні об'єк
тивні причини, щоб прикрити 
своє невміння організувати 
справу.

Олександрійське будівельно- 
монтажне управлінця має всі 
можливості для своєчасного ви
конання завдання. Однак тут 
часто зривається план. Началь
ник управління тов. Бек поси
лається нате, що будівельники 
не створили фронту робіт, то, 
мовляв, невистачає матеріалів, 
то недосить механізмів Вишу
кує і інші причини, щоб прик- 

1 рити свою бездіяльність.
На такий шлях став і керів

ник монтажного управління 
тов. Борухман. Для того, піоб 
своєчасно прокласти водопро
від в селищі, є все необхідне. 
Однак тов. Борухман не вжи
ває заходів до посилення тем
пів, не мобілізує на це колек- 

' тив.
Не посилатись на об'єктивні 

і причини, а наполегливо боро- 
I тись за план, за здійснення со- 
I ціалістичних зобов'язань — та

кий обов'язок господарника, 
і Треба пам'ятати, що держав- 
I ний план—це законі його ніх

то не має права порушувати.
Партійні і профспілкові орга

нізації повинні виховувати тру
дящих в дусі нетерпимого став
лення до недоліків, розвивати 
критику і самокритику, зміц
нювати трудову дисципліну. 
Слід ширше розгорнути масово- 
виховну роботу В КОЖНІЙ ЗМІНІ, 
в кожній бригаді, в гуртожит
ках.

Необхідно підносити актив
ність мас, повсякденно керува
ти соціалістичним змаганням, 
добиватись його масовості.

Завтра наступає березень — 
остапній місяць першого квар
талу. Зусилля всіх колективів 
підприємств повинні бути спря
мовані до того, щоб з перших 
днів нарощувати темпи, працю
вати ритмічно, без ривків і 
штурмівщини.

Па кожному підприємстві є 
невичерпні внутрішні резерви 
виробництва. Повністю пустимо 
їх в дію, достроково виконаємо 
взяті соціалістичні зобов'язання!

І Будови комунізму— 
всенародна справа

Колектив Київського заводу 
„Укркабель" в 1951 році достро
ково виконав почесні замовлення 
„ВолгодонбудуКуйбишевеької і 

І Сталінградської ГЕС. Тепер ро- 
і бітники з запалом працюють над 
: виконанням нового завдання Вол- 
! го-Допського судноплавного ка- 
! палу. В минулому році 250 ро

бітників цього підприємства ви- 
I конали по дві і більше річних 
' норм.

На 6 днів рапіше строку ко- 
| лектпв Олександрійської елек- 
I тростапції виконав лютневий 

план виробітку електроенергії.
Сьогодні ми працюватимемо 

на зекономленому паливі. Цим 
збережемо 21 тисячу карбо- 

: ванців.
В лютому добре попрацювали 

раціоналізатори. З 8 пропози
цій, які надійшли від робітни
ків, інженерно-технічних пра
цівників,—шість здійснено.

Цінна пропозиція заступника 
начальника котельного цеху

На знімку: кращі виробничники 
заводу волочильщики Ганна КО- 
НОНЕНКО і Микола ЛУЧКІН. 
Бригаді, очолюваній тов. Лучні- 

I ним, наказом Міністерства елек- 
; тропромисловості СРСР присвоє

но звання бригади відмінної якості.
Фото М. Кризова.

(Прескліше РАТАУ).
— _. -----------------------------------------

Для Каховської ГЕС
Робітники, інженери та служ- 

, бовці Одеського сталепрокатно
го заводу імені Ф. Е. Дзержян- 

, ського достроково виконали лют
неве замовлення будівників Ка- 

: ховської ГЕС. Па адресу будо
ви відвантажено кілька вагонів 
залізної покрівлі.

(РАТАУ).

Нарада господарників тресту „Олександріявуглерозріз“
27 лютого міський комітет 

і партії скликав нараду керівни
ків будівельних управлінь трес
ту «Олександріявуглерозріз». На 
нараді обговорювались завдання 
по достроковому виконанню 
квартального плану.

З повідомленням про хід ви- 
і копання соціалістичних зобо- 
I в'язань виступив начальник 
' управління тов. Дудник.

— Наш колектив,—сказав він, 
—намітив конкретні організа
ційно-технічні заходи для ус
пішного здійснення виробничо
го плану першого кварталу. 
Ми механізуємо трудомісткі про
цеси, зокрема вводимо в дію 

| екскаватор. Щоб забезпечити 
І чітку роботу транспорту, ство

рюємо спеціальні бригади для 
поліпшення шляхів.

Начальник управління будів
ництва жител тов. Беренштам 
сказав, що значний обсяг робіт 
вимагає від колективу напру

/Лі честь сесії Верховної Ради СРСР

Працювати, як передовики
Трудові досягнення енергетинів

Місячний план
Колектив контори залізнич

ного транспорту тресту «Олек- 
сандріявугілля' достроково ви
копав місячний план. Не зни
жуючи виробничих темпів, па
ровозники вже перевезли сотні 
тонн вантажів у рахунок бе
резня.

ГОТУЄМОСЬ ДО НОВОГО СЕЗОНУ
Цегельники заводу № 2 Се

менівського тресту успішно про
вадять роботи по ремонту об- 

' ладнання.
Сумлінно працює бригада Во

лодимира Гети. Вона достроково 
закінчила наборку шнекового 
валу, установку вальців топко
го помолу. При заміні головної

УСПІХ ТОКАРЯ ІВАНА КОВАЛЯ
На славу потрудився в мину

лому році токар автотранспорт
ної контори тресту «Укрвугле- 
монтаж» Іван Васильович Ко
валь. Застосовуючи передові 
прийоми роботи, він виконав 
близько п'яти річних норм.

женої роботи. Треба здати в 
експлуатацію будинок для гур
тожитку па 100 чоловік, тися
чу квадратпих метрів житлової 
площі та ряд соціально-куль
турних і побутових приміщень. 
Зараз провадиться підготовка 

! до переходу на поточно-швид
кісні методи будівництва. Це 

І забезпечить високі темпи і 
; якість робіт.

Секретар парторганізації цьо
го управління тов. Вінецький 
говорив про необхідність зміц
нення трудової дисципліпи, на- 

| лагодження табельного обліку, 
піднесення будівельної куль
тури.

І Начальник будівельного уп
равління тов. Веремесв повідо
мив про дострокове виконання 
лютневого плану. В своєму вис
тупі він критикував начальни
ка монтажного управління тов. 
Бека за незадовільну організа-

1 цію робіт. 

тов. Кирпити про заміну лінзо
вих компенсаторів сальникови
ми дає річну економію ЗО ти
сяч карбованців. Раціоналіза
ція тов. Гончаренка зберігає 27 
тисяч карбованців на рік.

Енергетики, ставши на тру
дову вахту на честь наступпої 
сесії Верховної Ради СРСР, під
вищують якісні показники, ви
робляють тисячі кіловат-годин 
електроенергії понад план.

Е. Косвнко, 
головний інженер електростанції.

достроково
З честю виконує соціалістич 

ні зобов'язання паровоз но-скла
дальна бригада старшого маши- 
піста локомотива Порфирія Зу- 
балея. И щозмінвий показник 
130—140 процентів.

Д. Мвдведєв, 
начальник контори 

залізничного транспорту.

трансмісії ремонтники вирішили 
встановити потовщений вал. Це 
забезпечить повну ліквідацію 
поламок.

Колектив заводу зобов'язався 
1 на місяць раніше, піж торік, 

дати першу готову продукцію.
П. Кидалов, 

директор цегельного заводу № 2.

Ставши на стахановську вах
ту на честь сесії Верховної 
Ради СРСР, тов. Коваль перей
шов на нові швиїкісні режими 
різання металу. Кожної зміни 
він виробляє деталей в чотири, 
п'ять разів більше завдання.

Керуючий трестом «Олександ- 
ріявуглерозріз» тов. Суровський 
зробив аналіз роботи окремих 
управлінь, вказав па шляхи 
підвищення темпів, зниження 
собівартості будівництва.

У своєму виступі секретар 
міського комітету партії тов. 
Атанов підкреслив, що неод
мінною умовою успішного вико
нання плану першого кварталу 
є поліпшення рівня технічного 
керівництва всіма дільницями, 
злагодженість, зміцнення вироб
ничої дисципліни, посилення 
масово-виховної роботи серед 
будівельників. Господарники, 
партійні і профспілкові органі
зації повинні ширити соціаліс
тичне змагання, добиватись, 
щоб кожний робітник і робіт- 

, ниця виконували і перевикону
вали взяті зобов'язання.

На нараді виступили також 
і тт. Дінерштейп, Колузанов, 

Бек і інші.
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Байдаківська брикетна фабрика повинна працювати ритмічно
ОРГАНІЗУВАТИ ДІЙОВЕ ЗМАГАННЯ Коли порушують технологічну дисципліну

Зміна комуніста т. Дробота 
систематично виконує і пере
виконує план вироблення бри
кету. Близька до виконання зав
дання і зміна т. Фабрики. Тільки 
брикетники змінного інженера 
т. їїднменка продовжують недо
давати країні сотні тонн пали
ва. В цілому ж колектив фаб
рики за 25 днів лютого вироб
ничий план виконав трохи 
більше як наполовину. Зовсім 
мало уваги тут приділяють 
якісним показникам продукції.

Виникає запитання: чому, 
працюючи в однакових умовах 
і на тих же механізмах, зміни 
БайдаківськоІ брикетної фабри
ки мають строкаті виробничі 
показники? Питання відразу 
з'ясовується, коли познайоми
тися з станом організації со
ціалістичного змагання серед 
трудящих фабрики.

Привертає увагу, насампе
ред, плутанина і перозбериха, 
що створилися внаслідок від
сутності організаторської ролі 
в налагодженні дійового зма-’ 
гання трудящих з боку бюро 
нарторганізації та його секре
таря т. Чурсина.

Головний інженер т. Кабри- 
зон, наприклад, вважає, що 
справою організації соціаліс
тичного змагання повинен зай
матися лише фабричний комі
тет профспілки. Притримуючись 
такої помилкової думки, тов. 
Кабризон не подбав про поши

■;г

рення серед інших змін мето
дів організації праці, досвіду 
раціонального використання ме
ханізмів передової на фабриці 
зміни т. Дробота.

Мали місце факти, коли ке
рівники фабрики тижнями не 
з'являлися на наряди, рідко 
бували в цехах. Організацією 
змагання серед робітників піх
то тут по-справжньому не зай
мався.

І Кілька разів на зборах ко
муністів і на засіданнях парт- 
бюро обговорювались питання 
про розгортання соціалістично
го змагання, але намічені за
ходи залишались лише хороши
ми побажаннями. Майже кож
ного разу в рішеннях визна
чаються конкретні виконавці 

і намічених заходів, але ні тов. 
Чурсин, ні члени партбюро не

І перевіряють як здійснюються 
прийняті рішевпя.

26 лютого, наприклад, на 
партійних зборах секретар парт- 
організації т. Чурсин інформу
вав про виконання раніше 
прийнятого рішення. З інфор
мації виходить, що і иісля 
зборів соціалістичне змагання 
серед працівників механічної 
майстерні та будівельного і су
шильно-пресового цехів не ор
ганізоване.

Дивно, що й на цей раз, 
ставлячи на обговорення ко
муністів питання про підсумки 
виконання виробничого плану 

за лютий і завдання на бере
зень, ніхто не потурбувався 
про підготовку зборів. Тому 
затвердження заходів, спрямо
ваних па забезпечення вико
нання державного плану ви
пуску брикету, довелося від
класти до наступних зборів. А 
час іде.

і Колектив фабрики взяв со
ціалістичне зобов'язання — ви
конати річний план випуску 
брикету до Дня Сталінської 
Конституції, на 5 процентів 
підвищити продуктивність пра
ці, знизити собівартість тонни 
вугілля і виграти електроенер
гії на 2 проценти проти плану. 

Завдання партійної організа
ції—мобілізувати колектив на 
боротьбу за невпинне підви
щення кількісних та якісних 
показників. До активної учас
ті в боротьбі за план необхід
но залучити всіх без винятку 
працівників фабрики.Треба, щоб 
соціалістичним змаганням були 
охоплені всі трудящі.

Соціалістичне змагання стає 
дійовим лише тоді, коли ним 
творчо проникнуться всі трудя
щі, коди досвід новаторів ви
робництва стає надбавпям де
сятків і сотень робітників. Цю 
істину повинні зрозуміти ке
рівники фабрики і но-справж
ньому взятися за організацію 
соціалістичного змагання серед 
трудящих.

П. Горбаченко.

Свердловськ. У ковальському 
цеху Уральського заводу важко
го машинобудування імені С. Орд- 
жонікідзе за почином коваля 'Г. Л. 

І Олейннкова і технолога А. В. 
і ГІоздеева почався рух за комп- 
I лексну стахановську технологію 

на кожному робочому місці. По
чни новаторів широко підхопле
ний у всіх цехах’Уралмашзаводу.

Уральський Будинок техніки 
провів нараду технологів і кова- 
лів-стахановців Свердловської об
ласті, присвячену розповсюджен
ню почину Т. /І. Олейникова і 
А. В. ГІоздєєва. В нараді брали 
участь стахановці інших областей.

На знімку: учасники наради об
говорюють нову технологічну 
карту.

Фото І. Сьоміна.
(Прескліше РАТАУ),

. Про те, що Байдаківська бри 
кетна фабрика може система
тично виконувати план, свід
чить хоча б той факт, що піс
ля тривалого відставання вона 
впоралась з січневим завданпям

Ця перемога була здобута в 
результаті того, що керівники 
підприємства мобілізували ко 
лектив, спрямували його зусил 
ля на використання можли 
востей і резервів, на поліп
шення догляду за обладнанням

Однак, після перших успіхів 
на фабриці настало самозаспо
коєння. Знову, як і раніш, по 
слабла технологічна і трудова 
дисципліна, процвітає знеосіб- 
ка, виникають аварії, поламки 
механізмів.

Одного звичайного дня 21 
І лютого друга зміна, що поча

лась о 16 годині, працювала 
неорганізовано. Всі робітники 
на місцях, але нікого з керів
ників цеху не було. Тільки че- 

. рез годину 25 хвилин з'яви
лись начальник зміни тов. Кли- 
менко і майстер тов. Сазонов.

Що робити, за якими меха
нізмами слід особливо доглядати, 

і — ніхто не знав. Один брався 
обслужувати три преси, інший 

| —два, третій—один. Не встиг
ли вони налагодити справу, як 
через годину окремі пресуваль
ники почали переходити з од
ного місця роботи на інше.

Така зпеосібка призвела до 
. того, що барабани № 5 і № 6 
і не відрегулювали, тому части

на вугілля висипалася додолу. 
Труби барабана Л» 8 забились 
вугіллям і через це про
дуктивність механізму не пе
ревищувала 60 процентів йо
го потужності. На барабані №7 
не було приладів і пресуваль- 

| пик працював всліпу.
Все це призвело до того, що 

всі механізми сушильного від
ділення були завантажені лише 

! на 54,9 процента. Зміна недо- 
! дала до плану 177 тонн бри

кету.
; Не кращі справи були і в 

корпусі вантаження, де меха
нізми приймального бункера 
протягом зміни зупинялись 
п'ять разів. Виникали різні по

ламки. 67 машпно-хвилин не
продуктивно витрачено через 
різні «аварійні сигнали».

Справа в тому, що ці сигна
ли тут чомусь дозволено по
давати всім, причому, навіть 
тоді, коли в них немає ніякої 
потреби. Цех простоює і ніхто 
не знає, з яких причин. Доки 
виявлять їх, проходить чима
ло часу. Так було непродук
тивно витрачено 1І6 машино- 
хвилин, а за цей час можна 

. було виробити не менше 50 
тонн брикету.

Про всі ці неподобства відо
мо головному інженеру фабри
ки тов. Кабризону, але він не 
вживає рішучих заходів для їх 
ліквідації.

— Техніка у нас добра, — 
заявляє начальник дробильно- 
сортувального цеху тов. Ворон- 

і цов.—Та в нас панує зпеосіб
ка у догляді за нею, не до
тримуємось технологічного про
цесу. Механізми потребують 
господарського ока, а його на 
фабриці бракує. ,

Керівники підприємства над- 
то повільно перебудовують ро- | 
боту, глибоко не вникають в 
питання виробництва, не дба
ють про те, щоб створити ро
бітникам необхідні умови для 
високопродуктивної праці.

— В механічному цеху 21*\ 
слюсар, — каже стругальниця * 
стахановка Квдокія Гузенко.— 
Скільки б вони могли зробити 
за день, якби правильно ор
ганізувати їх працю. Щозміни 
верстатники простоюють дві- 
три години через незабезпе
ченість роботою. Хіба можпа 
миритись з такими неподобст
вами?

Ні, не можна. Адміністрація 
фабрики повинна, нарешті, по
кінчити з благодушністю і са
мозаспокоєнням. Треба рішуче 
зміцнити технологічну і трудо
ву дисципліну, навести біль
шовицький порядок на під
приємстві, тоді колектив буде 
успішно викопувати державний 

' план, працювати ритмічно, без 
■ ривків.

М. Бурій.

Неухильне зростання мате
ріального добробуту і піднесен
ня культурного рівня радянсь
кого народу — закон соціаліс
тичного суспільства.

Узагальнюючим показником 
систематичного підвищення рів
ня жиїтя трудящих є націо
нальний доход. Післявоєнним 
п'ятирічним планом передбача
лося перевершити розміри на
ціонального доходу довоєнного 
1940 року на 38 процентів. 
Фактично в 1950 році, остан
ньому році четвертої п'ятиріч
ки, національний доход пере
вищив довоєнний рівень на 64 
проценти. В минулому, 1951 
році національний доход в по
рівнянні з попереднім роком 
знову виріс на 12 процентів.

У Радянському Союзі весь 
національний доход належить 
трудящим. В 1951 році трудя
щі Радянської країни для задо
волення своїх особистих мате
ріальних і культурних потреб 
одержали, як і в 1950 році, 
близько трьох четвергах націо

Зростає добробут радянського народу
нального доходу, а остання 
частина залишилася в розпо- 

і рядженні держави, колгоспів і 
кооперативних організацій.

Соціалізм приніс радянсько
му народові величезні матері
альні блага. В нашій країні із 
року в рік знижуються ціни 
на товари масового споживан
ня. Це означає, що підвищує
ться купівельна спроможність 
карбованця, зростає реальна 
заробітна плата. Збільшуються 
грошові і натуральні доходи се
лян від громадського госпо
дарства. Зростають виплати і 
пільги населенню за рахунок 
держави. Доходи робітників і 
службовців і доходи селян в 
1950 році виросли в порівнянні 
з 1940 роком па 62 проценти. 
В мииулому році в порівнянні 

і з 1950 роком вони знову збіль- 
; шились на 10 процентів.

Населення СРСР в 1951 ро- 
і ці, як і в попередні роки, одер

жувало за рахунок держави до
помогу і виплати по соціально
му страхуванню робітників і 

службовців, пенсії по соціаль
ному забезпеченню, безкоштов
но і по пільгових цінах путів
ки в санаторії, будинки відпо
чинку і дитячі установи, допо
могу багатодітним і одиноким 
матерям, безкоштовну медичну 
допомогу, безплатне навчання 
і стипендії учням і ряд інших 
виплат і пільг. Всі робітники і 
службовці, біля 41 мільйона 
чоловік, одержали відпустки зі 
збереженням заробітної плати. 
Всього в 1951 ропі населення 
одержало згаданих виплат і 
пільг за рахунок держави на 
суму 125 мільярдів карбованців.

Радянська держава витрачає 
величезні кошти па будівниц
тво жител, шкіл, лікарень.

Інша картина спостерігається 
в капіталістичних країнах. На
громадження багатства у нік
чемної купки капіталістів і ріст 
злиднів трудящих мас — такий 
закон капіталізму.

В капіталістичних країнах 
більша частина національного 
доходу належить не трудящим, 

хто його створює, а нікчемній 
купці експлуататорів. При цьо
му доля національного доходу, 
яку одержують трудящі, весь 
час скорочується, а доля на
ціонального доходу, привласню
ваного експлуататорами, збіль
шується.

Шалена гонка озброєнь, яку 
ведуть імперіалісти СІІІА і інших 
капіталістичних держав, дає 
величезні прибутки капіталіс
там і лягає важким тягарем на 
плечі робітників і селян. Міль
йони людей, які несуть на собі 

1 ярмо капіталістичного рабства, 
бідують без роботи і без шмат
ка хліба.

Безперервно погіршується 
становище і тих, хто має ро
боту. Ціни на предмети першої 
необхідності весь час зростають, 
реальна заробітна плата зни
жується. Навіть за офіційними, 
явно заниженими даними, в 
СІНА ціпи па товари в першій 
половині минулого року були 
на 162 проценти вищі, ніж до 
війни, і сильно стрибнули вго
ру за минулий рік. Податки 
після початку війни в Кореї 

підвищувалися тричі, в тому 
числі двічі за один 1951 рік.

Величезні злидні терплять 
селяни капіталістичних країн. 
В СПІА, наприклад, за п'ять 
післявоєнних років розорилося 
півмільйона фермерських госпо
дарств. Сотні тисяч фермерів і 
їх дітей перетворилися в жеб
раків, бездомних людей. Вони 
бродять по країні, риються в 
смітниках, відшукуючи серед 
покидьків шкуринку хліба.

Таке життя тружеників у ка
піталістичній Америці.

В нашій країні ріст добробу
ту народу перебуває в прямій 
залежності від росту продук
тивності праці в промисловості 
і сільському господарстві, від 
збільшення випуску, поліпшен
ня якості і зниження собівар
тості продукції. Чесною, само- 

, відданою працею множити ці 
успіхи, швидше здійснювати 
плани комуністичного будів- 

' ництва — найважливіша умова 
дальшого росту матеріального 

] добробуту і культурного рівпя 
і трудящих.
І В. Чевичелов.
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До 100-річчя з дня смерті
М. В. Гоголя

Бойова програма розвитку 
сільського господарства

Портрет великого російського письменника М. В. ГОГОЛЯ, 
написаний Т. Г. Шевченком.

4.

Діяльна підготовка до ювілею 
великого російського письменника

До сторіччя з дня смерті 
М. В. Гоголя в технікумі під
готовки культосвітніх працівни
ків силами викладачів і студен
тів виготовлено бібліографічний 
плакат, організовано виставку 
літератури про життя і творчу 
діяльність письменника, випу
щено спеціальний номер літе
ратурної газети.

Викладачі та визначені чит
ці з числа студентів у групах 
і гуртожитках проводять голос
ні читки творів письменника 
та бесіди про М. В. Гоголя.

19 лютого студенти в місь

кому театрі ім. Саксагансько- 
го колективно проглянули 
п'єсу Гоголя «Одруження'..

Великий концерт готується 
до ювілейного вечора. Студенти 
Логвинова, Коваленко, Лагута 

І прочитають уривки з творів 
«Тарас Бульба», «Майська 
ніч». Учасники хорового гурт
ка проспівають українські на
родці пісні, які любив М. В. 
Гоголь. Група танцюристів ви 

і конають «Гопак», «Тройка» 
та інші.

Н. Гушель

П'ять років тому, 28 лютого 
1947 року, Пленум ЦК ВІШ(б) 
прийняв історичну постанову 
«Про заходи піднесення сіль
ського господарства в післяво
єнний період», висунувши, як 
найбільш невідкладпе завдан
ня, забезпечення такого під
несення сільського господарс
тва, «яке дозволило б у пайко- 
ротший строк створити достаток 
продовольства для вашого на
селення, сировини для легкої 
промисловості і нагромадження 
необхідних державних продо
вольчих і сировинних резер
вів».

Постанова Пленуму стала бо
йовою програмою для всіх пар
тійних і радянських організа
цій, для всіх колгоспників і 
колгоспниць, працівників МТС 

| і радгоспів у боротьбі за ор- 
| ганізаційпо-господарське змін,- | 
і ненвя колгоспів, за дальше 

могутнє піднесення соціалістич
ного землеробства і тваринни
цтва.

За минулі роки під керів- і 
аицтвом партії і уряду кол
госпне селянство Радянського 
Союзу добилося величезних 
успіхів. Сільське господарство, 
оснащене потужною технікою, 
дає тепер продовольства для 
народу і сировини для промис
ловості більше, ніж у довоєнні 
роки.

Завдяки братерській допомо
зі великого російського народу 
і всіх народів нашої Батьків
щини, величезних успіхів до
билися колгоспники Радянської 
України.

Посівні площі республіки за 
роки післявоєнної сталінської 
п'ятирічки зросли на 29 про
центів, у тому числі по зер
нових культурах —на 11 про
центів, по технічних—на 64 
проценти, по кормових—у 3,3 
раза, при цьому посівні площі 
основної для України культу

У ініціаторів соціалістичного змагання
Ініціатори соціалістичного 

змагання—хлібороби Бавдурів 
ського колгоспу імені Сталіна — 
наполегливо борються за вико
нання взятих зобов'язань.

Вони вже повністю підгото
вили до весняної сівби насін- 

ри — озимої пшениці збільши
лись на ЗО процентів, а цук
рових буряків—на 89 процен
тів, льону-довгунця—в 2,5 ра
за, конопель — в 1,7 раза.

В 1951 році колгоспи, МТС 
і радгоспи Радянської України 
добились нових успіхів у роз
витку соціалістичного земле
робства. Озимих культур посія
но, порівняно з 1950 роком, 
більше як на 700 тисяч гек
тарів, у тому числі озимої пше
ниці більше на 612 тисяч гек
тарів.

Колгоспники України, ви
ростивши високий урожай зер
нових і технічних культур, 
здали на заготівельні пункти 
хліба, соняшника, цукрових 
буряків, бавовни-сирцю, иро- 
дуктів тваринництва значно 
більше, ніж у 1950 році.

Успішно виконано завдання 
післявоєнного п'ятирічного пла
ну по збільшенню ПОГОЛІВ'Я 
худоби. Довоснпий рівень по 
поголів'ю великої рогатої ху
доби у колгоспах перевищено 
на 57 процептів, по свинях — 
на 37 процентів, по вівцях і 
козах па 19 процептів, по 
птиці а 2 рази. В радгоспах 
за роки післявоєнної п'ятиріч 
ки поголів'я великої рогатої 
худоби збільшилося в 2,7 ра
за, свиней—в 5,5 раза, овець 
і кіз—в 4 рази.

Зпачно зросла технічна оз
броєність сільського господар
ства республіки. Потужність 
тракторного парку, порівняно з 
довоєнним рівнем, підвищилась 
на 35 процентів; збільшилась 
кількість комбайнів, трактор
них сівалок, плугів, культива
торів та інших грунтообробних 
машип. За післявоєнні роки 
проведено великі роботи по 
електрифікації колгоспів, МТС 
і радгоспів.

В республіці успішно змій- 

пя, відремонтували весь сільсь
когосподарський інвентар. В 
поле вивезено близько 3.000 
тонн місцевих добрив.

Використовуючи сприятливі 
умови, колгоспники повним хо
дом провадять снігозатримання. 

I сшосться сталінський план 
перетворення природи. За 1948 

-1950 роки колгоспи посіяли 
і посадили полезахисних лісо
насаджень 144 тисячі гектарів, 
відбудовано і збудовано 7.285 
ставів. У 1951 році полезахис
ні лісові пасадженпя проведе
но на площі 207 тисяч гекта- 

I рів.
Одним з найважливіших за

ходів партії і уряду по орга
нізаційно-господарському зміц
ненню колгоспів було укруп
нення колгоспів, яке створило 
умови для кращого використан
ня потужпої сільськогосподар
ської техиіки, впровадження в 

і колгоспне виробництво досяг
нень передової агрономічної 
науки, більш високої оргапіза- 

! ції праці в колгоспах.
Колгоспне селянство Украї

ни знає, що всіма своїми успі
хами у відродженні і дальшо
му розвитку сільського госпо
дарства республіки воно зо
бов'язано повсякденному пік
луванню Центрального Коміте
ту ВК11(б), Радянського Уряду 
і особисто товариша Й. В. 
Сталіна, братерській допомозі 
всіх радянських народів і, на
самперед, великого російського 
пароду.

Колгоспники і колгоспниці, 
працівники МТС і радгоспів, 
спеціалісти сільського госпо
дарства України під керівниц
твом партії Леніна — Сталіна 
борються за дальше піднесення 
соціалістичного землеробства, 
за високі і сталі врожаї всіх 
сільськогосподарських культур, 
збільшення поголів'я громадсь
кого тваринництва і підвищен
ня його продуктивності за те, 
щоб дати країні в 1952 році 
ще більше продуктів для на
селення і сировини для про
мисловості.

Ця робота механізована. У 
бригаді Йосипа Мірошниченка, 
наприклад, снігопадом проведе
но затримання снігу на площі 
70 гектарів посівів озимини та 
багаторічних трав.

Г. Давніченко.

Великі Сорочинці. На вісімнад
цятому кілометрі від станції Гого
леве—село Великі Сорочинці, наз
ва якого увічнена в безсмертному 
творі „Сорочинський ярмарок". 
Тут у 1809 році народився вели
кий російський письменник Мико
ла Васильович Гоголь.

У найкрасивішому місці, в скве
рі — пам'ятник письменникові. На 
постаменті—бронзова фігура Гого
ля, в натуральну величину. Він 
відірвався на хвилину від роботи, 
замислився. В такій позі і зобра
зив його скульптор.

Недалеко великий білий буди
нок. У ньому—літературно-мемо
ріальний музей письменника. В 
сліпій злобі до всього російсько
го, радянського німецько-фашист
ські загарбники знищили будинок, 
де народився М. В. Гоголь, і му
зей, що знаходився в ньому, але 
колгоспники Великих Сорочинців 
вже спорудили па тому місці но
вий будинок. З усіх кінців країни 
сюди надіслані експонати.

Людно в ці дні в музеї. З міст 
і навколишніх сіл приїжджають 
робітники, колгоспники — екскур
санти. Вони з інтересом оглядають 
численні експонати, які розпові
дають про життя і творчість пись

По гоголівських місцях
менника, ілюстрації до його тво
рів, картини, фотографії, скульп
туру.

Земляки Гоголя вписали яскраву 
сторінку в історію боротьби проти 
самодержавства в 1905 році. Жи
телі Сорочинців, що виступили 
проти сваволі царських чиновни
ків, зазнали жорстокої розправи, 
відомої в історії під назвою—Со- 
рочинська трагедія. Над братськи
ми могилами загиблих у револю
ційних боях 1905 і 1917 років ви
сочить гранітний обеліск.

Як і весь радянський народ, 
трудящі села Великі Сорочинці 
кров'ю завоювали свою свободу, 
щастя нового, радянського життя 
і тепер самовідданою працею про
славляють землю, де народився 
Гоголь.

Гоголеве. Між Миргородом і 
Диканькою, в Шишацькому райо
ні, Полтавської області, лежить 
невеличке село Гоголеве, в мину
лому Василівна, або Яновіцина. 
Тут на лоні чудесної української 
природи в батьківському домі ми
нули дитячі роки великого росій
ського письменника.

Батьківський будинок давно 
зруйнувався. Село спустошили гіт
лерівські загарбники. Як пам'ятка 

з часів перебування М. В. Гоголя 
збереглися тут лише ставок та 

. деякі залишки парку.
В цьому селі юний Гоголь слу- 

I хав народні перекази. Вони навія
ли письменникові сюжети „Вечо
рів па хуторі біля Диканьки". Тут, 
згідно з останніми дослідженнями 
літературознавців, він бачив і яр
марок, який, очевидно, послужив 
матеріалом для „Сорочинського 
ярмарку". Сюди приїжджав на ка
нікули до матері Гоголь, юнак з 
Ніжинської гімназії, бував тут і 
зрілий вже Гоголь-письменник, 
слава про твори якого гриміла по 
Русі.

Земляки свято шанують пам'ять 
М. В. Гоголя. В центрі села вста
новлюється меморіальна дошка з 
написом: В цьому селі жив і пра
цював великий російський пись
менник М. В. Гоголь. У день 100- 
річчя смерті письменника буде 
закладено нову велику школу. їй 
ухвалено присвоїти ім'я Гоголя.

Полтава. В центральному пар
ку височить колона з орлом — 
пам'ятник російської слави, спо
руджений на ознаменування пере
моги над шведами в 1709 році. 
Поряд, між вулицею ім. Куйби- 
шева і Кременчуцькою, будинок 

колишнього Полтавського повіто
вого училища, де в 1818 році нав
чався Гоголь.

Тяжке враження на десятиріч
ного Гоголя справила обстановка 
училища. Спостереження і пере
жите тут Гоголь розповів у по
вісті „Іван Федорович Шпонька і 
його тітонька". В травні 1821 року 
Гоголь вступив до другого класу 
Ніжинської гімназії вищих наук.

У день 100-річчя з дня смерті 
Гоголя в місті буде закладено но
вий будинок театру, який носить 
ім'я великого письменника.

Ніжин. Тут, у гімназії, форму
вався світогляд письменника, на
роджувались пориви і задуми, ви
ношувались образи його творів. 
За пропозицією Гоголя випускав
ся журнал „Звезда". В ньому вмі
щувались його перші літературні 
спроби.

Один з стендів виставки, ство
реної в Ніжинському педагогічно
му інституті імені М. В. Гоголя, 
розповідає про тих, хто в грізні 
дні Великої Вітчизняної війни від
дав своє життя для врятування 
Батьківщини, яку так гаряче лю
бив Гоголь. Коли в місто вдер
лись німці, сліпий юнак Яків Ба- 
тюк став на чолі підпільної ком
сомольської організації. Організа
ція зробила багато подвигів. Але 
знайшовся зрадник. 26 комсомоль
ців після найжорстокіших кату

вань були розстріляні.
Близько двох тисяч юнаків і 

дівчат вчаться в педагогічному 
інституті імені М. В. Гоголя. Вони 
відбудували зруйнований музей ве
ликого письменника при інституті.

Миргород. Хто не пам'ятає, як 
Гоголь описав у своїх творах 
затхле життя Миргорода з калю
жею на центральній площі? Давно 
вже минули ті часи. За роки ра
дянської влади розцвів і змінився 
Миргород. Тепер у цьому місті 
швидко розвивається промисло
вість, воно стало містом-курор- 
том. Цілющими водами і грязьо
вими процедурами люди тут вилі
ковують різні хвороби.

Миргород і район славен діла
ми своїх прекрасних людей. Мир- 
городці вивели знамениту сальну 
породу свиней, розводять прек
расних рисистих коней, розвива
ють шовківництво, вирощують ви
сокі врожаї цукрових буряків і 
конопель, кок-сагизу і рису.

Великі Сорочинці, Гоголеве, 
Полтава, Миргород, Диканька — 
Відні місця великого письменника. 

Іей край він оспівав у своїх тво
рах. Радянські люди, під керів
ництвом партії Леніна—Сталіна, 
невпізнанно перетворили життя на 
гоголівських місцях, як перетво
рили життя всієї нашої великої 
Радянської Батьківщини.

М. Хоменко.
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Ширити досвід двозмінної роботи доярок МІЖНАРОДНИЙ огляд
Одним з передових, прогре

сивних методів організації пра
ці на тваринницьких фермах 
великої рогатої худоби с дво
змінна робота доярок.

Першими в раОоні розпоча
ли працювати но-новому дояр
ки артілі імені 18 з'їзду ВКІІ(б). 
До цього при однозмінній ро
боті і двох-трьохразовому доїн
ні надій молока на одну фу 
ражпу корову за рік становив 
1040 літрів. У минулому 
році при впровадженні дво
змінної роботи та чотирьохра- 
зового доїння надій молока в 
середньому на корову збіль
шився на 660 літрів. За цей 
рік колгосп додатково одержав 
89.100 літрів молока. Наведені 
дані яскраво свідчать про пе
реваги двозмінної роботи та 
чотирьох разового доїння корів.

Перевага нового методу по
лягає і в тому, що робочий 
день доярок становить 8—9 
годин на добу, а час догляду 
за худобою збільшується до 
18—20 годин.

При двозмінній роботі ство
рюються умови для кращого 
догляду, утримання й годівлі 
тварин, що й сприяє підвищен
ню продуктивності худоби.

Запровадити двозміпну робо
ту доярок мають можливість 
переважна більшість колгоспів. 
Однак, це нове, прогресивне 
ночинання ніде в районі, крім 
колгоспу імені 18 з'їзду ВКП(б), 
ще не запроваджено.

Колгосп імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, наприк
лад, має всі можливості орга
нізувати роботу доярок по-но
вому. Тут чудові тваринницькі 
приміщення з механізованим 
водопостачанням, е вдосталь гру
бих, соковитих і концентрова
них кормів. Далеко за межами 
колгоспу відомі імена кращих 
доярок колгоспу Марії Сердюк 
та Ніни Потапової, які напо
легливо борються за підвищен
ня продуктивності корів. Про
те члени правління та зоотех
нік колгоспу т. Плахотний за
довольнились результатами ми
нулого року, коли на фураж
ну корову одержано 1.244 
літри молока і ніяк не нава
жаться організувати двозмінну 
роботу на молочно-товарній 
фермі.

Нічого не роблять для за
провадження нового методу в 
роботі доярок і керівники кол
госпів імені Володимира Ульв 
нова, імені 12-річчя Жовтня, 
імені Ворошилова, імені Карла 
Маркса, імені Леніна та інші, 
а також дільничні зооветспе- 
ціалісти.

Дехто посилається на нев- 
1 міння практично запровадити 

двозмінної роботи доярок.
Про досвід передових доярок 

ми й хочемо розповісти.
У перші дні запровадження 

двозмінної роботи слід добре 
вивчити всі виробничі процеси 
біля корів, закріплених за кож
ною парою доярок. Для цього 
перші 5—7 днів обидві доярки 
повинні виходити на роботу 
кожної зміни і лише, коли 
всебічно ознайомляться з усіма 
процесами, вони приступають 
до самостійного обслуговуван
ня двох груп корів.

Завідуючі фермами та зоотех
ніки повинні подати всебічну 
допомогу дояркам в організації 
роботи. За кожною парою до
ярок закріплюється така кіль
кість корів, яка ними обслу
говувалась до переходу на дво
змінну роботу, але не більше 
20. Коли виникає необхідність 
перерозподілу груп корів, то 
це слід зробити з таким роз
рахунком, щоб валовий надій 
по всій групі був би рівномір
ний.

Пара доярок обслуговує за
кріплених за ними корів поз
мінно, чергування змін відбу
вається щотижня в установлені 
розпорядком дня години. Пе
редача і приймання змін за
писується у спеціальний жур
нал, де відмічається прізвище 
доярок, дата, час передачі, 

' кількість голів худоби, стан їх 
і здоров'я, чистка худоби та на

явність інвентаря.
На кожну доярку покладаю

ться обов'язки доїти, чистити, 
годувати, напувати, стежити за 
своєчасним паруванням корів, 
підготовляти їх до отелення і 
вирощувати молодняк до 15—20- 
денного віку.

Щоб створити кращі умови 
дояркаи.на кожні 30—50 ко
рів слід виділити одного тва
ринника, який повинен приби
рати приміщення, вивозити гній, 
підготовляти корми і допомага
ти в напуванні корів, а влітку 
випасати худобу.

Па кожній фермі необхідно 
! розробити розпорядок ДНЯ, в 
І якому передбачити для кожної 
! зміни час проведення найваж

ливіших робіт.
І Подаємо примірний розпоря

док дня.

Перша зміна 
Приймання зміни 
від нічного варто
вого і перше доїн

Годування 5-30 6-30
Чищення корів 6-30 7-30
Напування 7-ЗО 8-00
Прогулянка і від
починок 8-00 10-00
Доїння 10-00 11—30
Годування 11 -ЗО 12-30
Здача та прийом
зміни 12-30 13-00

Друга зміна 13-30 23-30
Напування 13-00 13-30
Прогулянка і від
починок 13-30 16-00
Доїння 16-00 17-30
Годування 17-30 18-30
Напування 18-30 19-00
Чищення корів 19-00 20—00
Відпочинок 20-00 21-00
Доїння 21—00 22-30
Годування 22-30 23-30
Передача тварин
нічному вартовому 23-30 24-00

Прибирання приміщення тва
ринником провадиться в такі 

1 години, перше з 7 — ЗО до 
і 8—30, друге з 13- 00 до 14 
-00.

І При організації двозмінної 
роботи доярок особливу увагу 
слід звернути на підбір доярок 
у пари та кількість закріпле
них корів, а також установити 
планові завдання по надою мо- 

1 лока на одну корову і на всю 
групу на місяць і на рік. Облік 
продукції необхідно вести ок
ремо по кожній доярці.

Оплата праці дояркам про
вадиться відповідно до поста
нови Ради Міністрів СРСР від 
19 квітня 1948 року, тобто за 
кількість надоєного молока кож- 

| мою дояркою окремо.
Робота тваринників орга

нізовується також у дві зміни, 
' а перезміна їх у стійловий пе

ріод провадиться одночасно з 
і доярками. За перевиконання 
' планових завдань дояркам і 

тваринникам нараховується до
даткова оплата відповідно до 
постанови Ради Міністрів СРСР 
від 3 березня 1950 року.

Зважаючи на ножливості кол 
і госпів у справі швидкого під- 
І вищення продуктивності худоби 
! при впровадженні механізації 
, трудомістких процесів на фер 

мах, можна скрізь в найближ
чий час запровадити двозмінну 
роботу доярок. Правління кол
госпів, зооветспеціалісти та пра- 

I цівники тваринницьких ферм 
мусять всебічно сприяти впро
вадженню у виробництво цього 
нового, прогресивного методу, 

і як важливого заходу підвищен
ня продуктивності корів і збіль- 

і шення прибутковості від мо
лочно-товарних ферм.

Д. ТІтенський, 
головний зоотехнік 
райсільгоспвідділу.

М. Леоненко, 
зоотехнік райсільгоспвідділу 

по продуктивному тваринництву.

Теплу, ситу зимівлю худобі за
безпечили колгоспники сільгосп
артілі імені Мічуріна, Старченків- 
ського райову. Київської області. | 
На фермах колгоспу — 800 голів 
великої рогатої худоби, стільки ж 
свиней, більше 700 овець, понад І 
300 коней. Всі ферми утеплені, 
забезпечені водою, до них підве- ; 
зені корми для худоби.

Годівля тварин провадиться по : 
спеціально складеному раціону. 
Для великої рогатої худоби заве
зено жом. Коровам, які отелили
ся, видається додатково по 5 кі
лограмів викосуміші і одному кі
лограму макухи.

На знімку: доярка Д. ЄВТУ- 
ШЕНКО (праворуч) за годуван
ням корів.

Фото Ф. Федорова
(Прескліше РАТАУ).

Німецький народ вимагає мирного договору з Німеччиною
'Тринадцятого лютого уряд Ні

мецької Демократичної Республі
ки, висловлюючи волю німецько
го народу до миру, надіслав уря
дам СРСР. США, Англії і Фран
ції звернення з просьбою про 
прискорення укладення мирного 
договору з Німеччиною. На це 
звернення першим відповів Ра
дянський Союз, відповів ясно і 
просто: „ ..Радянський уряд з сво
го боку зробить все можливе, 
щоб прискорити укладення мирно
го договору з Німеччиною і від
новлення єдності німецької дер
жави*.

Відповідь Радянського уряду 
зустрінута населенням усієї Ні
меччини з великим задоволенням. 
Німецькі патріоти висловлюють 
глибоку вдячність Радянському 
Союзові за його послідовну по
літику захисту життєвих інтересів 
німецького народу. Берлінська га
зета „Трібюне" підкреслює, що 
СРСР виступає за участь німець
ких представників у переговорах 
про мирний договір з Німеччи
ною. Це. пише газета, „знову по
казує докорінну відмінність ра
дянської політики миру і дружби 
між народами від ворожої наро
дам імперіалістичної політики за
хідних держав, які під час сек
ретних переговорів з своїм вірним

Масове розорення американських фермерів
і’ США відбувається безперерв

ний процес класового розшарову
вання фермерів. Крупні земле
власники з кожним роком розши
рюють свої господарства, а дрібні 
і середні фермери розоряються. 
В 1945 році в руках багатих фер
мерів було зосереджено понад -10 
процентів усієї землі. А в 1950 
році вони володіли майже поло
виною оброблюваної земельної 
площі.

Американська газета „Крісчен 
сайєнс монітор" повідомляє, що 
ферми крупних землевласників 
виробляють понад 80 процентів 
сільськогосподарської продукції 
країни. Ці ферми перетворились 
у величезні капіталістичні госпо
дарства. На їх полях працює по
над 1 мільйон сільськогосподарсь
ких робітників. Крім цього в ба
гатих господарствах значну час
тину року працює по найму по
над мільйон дрібних і почасти

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народ

ної армії Корейської Народно-Де
мократичної Республіки повідом
ляє, що з'єднання корейської На
родної армії в тісній взаємодії з 
частинами китайських народних 
добровольців на всіх фронтах про
довжують вести оборонні бої з 
противником.

Проти звірств американських агресорів у Кореї
Прогресивна громадськість сві

ту обговорює і підтримує протест 
міністра закордонних справ Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки Пак Хен Єна проти 
застосування американським уря
дом бактеріологічної зброї.

„Від імені китайського народу, 
— заявив міністр закордонних 
справ Китайської Народної Рес
публіки Чжоу Ень-лай,—я обвину
вачую уряд Сполучених Штатів

Німецький народ вимагає прискорення укладення 
мирного договору з Німеччиною

Населення Німеччини палко 
схвалює відповідь Радянського 
уряду на звернення уряду Німець
кої Демократичної Республіки з 
просьбою про прискорення укла
дення мирного договору з Німеч
чиною. На ім’я глави радянської 
дипломатичної місії Г. М. Пушкі
на продовжує надходити безліч 
листів і телеграм, в яких населен

І лакеєм Аденауером хочуть при- 
і мусити німецький народ піти на 

загибель в американських інте
ресах".

Укладення мирного договору, 
як підкреслюють представники 
уряду Німецької Демократичної 
Республіки, передбачає об'єднан
ня Німеччини і утворення загаль- 
понімецького уряду. Отже, як
найшвидше вироблення умов мир
ного договору відповідно до 
Потсдамських постанов приско
рило б ліквідацію розколу Ні
меччини і сприяло б швидшому 
проведенню вільних виборів до 
Німецьких Національних зборів.

Західнонімецький уряд чинить 
опір проведенню цих заходів. Але 
зміст звернення уряду Німецької 
Демократичної Республіки до чо
тирьох великих держав настільки 
відповідає інтересам усього ні
мецького народу, що боннський 
уряд змушений маневрувати і 
створювати враження, що він та
кож виступає за якнайшвидше 
укладення мирного договору.

Вітаючи позитивну відповідь 
Радянського уряду на звернення 
Німецької Демократичної Респуб
ліки, німецький народ вимагає, 
щоб і інші держави, які здійсню
ють контрольні функції в Німеч
чині, дали аналогічну відповідь.

середніх фермерів, господарсївр. 
: яких не забезпечують їм нав^ 

наймінімальнішого рівня житті
, За даними загального перегшф 
; населення, проведеного в США в 
і 1950 році, майже три чверті аме

риканських фермерів не одержу
ють прибутку, необхідного для 
найскромнішого існування і під
тримання свого господарства ЇМ і

■ занепаду. Наймаючись на ка<М.*- 
них умовах у багаті господарсїва, 

і фермерське населення США заз
нає жорстокої експлуатації, про
цес його зубожіння і пролетари- 
зації посилюється. Розоряючись, 
дрібні і середні фермери віддають 
за борги свої ферми крупним 
землевласникам і поповнюють ар
мію безробітних у містах. За ос
танні 15 років кількість ферм в 
Америці скоротилась більш як на 
20 процентів. їх поглинуло круп- 

I не капіталістичне господарство.
П. Бабенко.

На ряді ділянок західного і 
центрального фронтів при під- 

і тримці авіації, танків і артилерії 
і противник провів кілька атак. Всі 
І вони були відбиті. Ворог зазнав 

великих втрат у живій силі і тех- 
і ліні.
І 

у злочинному застосуванні бакте
ріологічної зброї на порушення 
всіх принципів людяності, втіле
них у міжнародних концепціях, з 
метою винищення мирного цивіль
ного населення і озброєних бійців 
у Кореї, і закликаю миролюбних 
людей в усьому світі вжити захо
дів для того, щоб покласти край 
безумним, злочинним діям уряду 
Сполучених Штатів".

ня Німеччини висловлює свою 
палку вдячність Радянському Со
юзові за його підтримку просьби 
уряду Німецької Демократичної 
Республіки про якнайшвидше ук
ладення мирного договору з Ні
меччиною.

З великим задоволенням сприй
нята відповідь радянського уряду 
населенням Західної Німеччини.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.
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Бойова програма По нашій Батьківщині
Республіканські газети опуб

лікували постанову лютневого 
Пленуму ЦК К1І(б)У «Про го
товність машинно-тракторних 
станцій Української РСР до вес
няної сівби і заходи, що забез
печують вирощування високих 
урожаїв усіх сільськогосподар
ських культур у 1952 році».

Пленум ЦК 1Ш(б)У відзна
чає, що завдяки винятковоиу 
піклуванню, яке проявляють ма
шинно-тракторним станціям Ук
раїни ЦК ВКІІ(б), Рада Мініст
рів СРСР і особисто товариш 
Сталін, за останні роки МТС на
шої республіки поповнились 
найбільш досконалими радянсь
кими машинами — потужними 
гусеничними тракторами, само
хідними комбайнами та іншими 

'* к лад ними машинами для меха
нізації трудомістких робіт у 
рільництві і тваринництві.

Спираючись на цю неоціни
му допомогу і виконуючи істо
ричні рішення лютневого Пле- 

ЦК ВКіІ(б), партійні ор
ганізації, радянські і сільсько
господарські органи республіки 
добились поліпшення роботи 
МТС і підвищення їх ролі в 
розвитку всіх галузей соціаліс
тичного сільського господар
ства.

Краще використання машин
но-тракторного парку, підви
щення якості польових робіт 
сприяло вврощуваншо в 1951 
році добрих урожаїв сільсько
господарських культур і дост
роковому виконанню республі
кою плану здачі державі хліба, 
цукрових буряків та інших про
дуктів і сировини.„

Проте, як відзначає Пленум, 
незважаючи на наявність 
усіх можливостей для зразково
го обслуговування колгоспів, 
значна частина МТС ці можли
вості використовує ще недос
татньо, допускає серйозні хиби 
у своїй роботі.

Мали місце серйозні недолі
ки і в роботі Олександрійської 
та Користівської МТС. В ряді 
колгоспів вони недовиконали 
планів збирання хліба комбай
нами, лущення стерні, міжряд
ного обробітку просапних куль
тур та інших важливих робіт, 
що призвело до недобору вро
жаю.

Аналізуючи подібні хиби, 
Пленум ЦК К11(б)У відзначив, 
що вони є результатом фор
мального укладання і виконан
ня договорів МТС з колгоспами. 
Перевірка виконання взаєм
них зобов'язань або ж взагалі 
не провадиться, або ж прова
диться з великим запізненням, 
коли виправити становище вже 
неможливо.

Особлива увага надається

13 тисяч поросят І ЯГНЯТ
Передові тваринники Одеської 

області за перевиконання вироб
ничих планів одержали в поряд
ку додаткової оплати велику кіль
кість молодняка, Всього колгоспи 

своєчасній підготовці і успіш
ному проведенню машинно- 
тракторними станціями і кол- 

! госпами весняно-польоввх ро- 
і біт. Тим часом, в ряді МТС ре- 
■ нонт тракторів і сільськогоспо

дарського інвентаря проходить 
незадовільними темпами. Це, 
зокрема, стосується і наших, 
Олександрійської та Користів
ської МТС. Вши не виконали 
планів ремонту в січні і люто
му. Це сталося тому, що тут 
погано організовують працю, 
не дбають про зміцнення тру 
дової дисципліни, формально 
керують соціалістичним змаган
ням серед механізаторів.

Пленум ЦК К11(б)У надає ви
няткового значення ролі МТС 
у підвищенні врожайності сіль
ськогосподарських культур і 
збільшенні поголів'я худоби 
при одноразовому зростапні її 
продуктивності.

Пленум ЦК КП(б)У вважає, 
що лише при умові виконання 
взаємних договорів між МТС і 
колгоспами машинно-тракторні 
станції можуть впоратись з 
покладеними на них завдання
ми. Тому слід надавати серйоз
ного значення складанню до
даткових угод, повсякденно 
контролювати виконання дого
ворів МТС і колгоспів, стежи
ти, щоб всі роботи провадились 
в повному обсязі, якісно і в 
строк та своєчасно вживати за
ходи до усунення недоліків, 
які виявляються в ході вико
нання договорів.

Для того, щоб ліквідувати 
недоліки в роботі МТС і успіш
но розв'язати поставлені зав
дання, необхідно рішуче поліп
шити діяльність партійних орга
нізацій МТС, підвищити рівень 
масово -політичпо! та виховної 
роботи серед механізаторів.

Треба підвищити роль і від
повідальність первинних парт- 
організацій за роботи МТС, 
всемірно розвивати критику і 
самокритику, виховуючи у всіх 
працівників МТС більшовицьку 
непримиренність до недоліків.

Постанова лютневого Плену
му ЦК КП(б)У—бойова програ
ма дій для працівників МТС. 
Виконуючи рішення Пленуму, 
працівники сільського госпо
дарства України забезпечать 
поліпшення роботи МТС, до
можуться дальшого організа
ційно-господарського зміцнен
ня колгоспів і забезпечать в 
1952 році підвищення врожай
ності всіх сільськогосподарсь
ких культур і продуктивності 
громадського тваринництва, ви
конають зобов'язання перед 
державою і рідним Й. В. 
Сталіним.

рахунок додаткової оплати
області видали працівникам тва
ринницьких ферм понад 13 тисяч 
ягнят, поросят і телят в рахунок 
додаткової оплати.

(РАТАУ).

Близько 50 років існує 
в Києві бібліотека імені 
Гоголя. Її книжковим 
фондом користуються ти
сячі трудящих Кагано- 
вііцького району міста. В 
зв'язку з підготовкою до 
100-річчя з дня смерті 

І великого російського 
і письменника, в бібліоте- 
I ці помітно зріс попит на 

твори М. В. Гоголя. Біб
ліотека організувала „Г'о- 
голівські читання", ви
ставку літератури і ма
теріалів про творчість 
М. В. Гоголя. Понад ЗО 
років завідує цією бібліо
текою Олександра Гара- 
симівна Трескіна, віддаю
чи свій багаторічний дос
від любимій справі.

На знімку: завідуюча 
бібліотекою О. Г. ТРЕС
КІНА біля виставки тво- 

I рів М. В. Гоголя.
Фото В. Сичова.

(Пресклішс РАТАУ).

Республіканська нарада передовиків 
сільського господарства Української РСР

28 лютого в Київському дер
жавному ордепа Леніна акаде
мічному театрі опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка відкрилась 
республіканська нарада передо
виків сільського господарства Ра
дянської України. З усіх 25 
областей республіки на нараду 
прибуло близько 1.300 чоловік.

Учасники наради з величез
ним піднесенням обрали до по
чесної президії Політбюро ЦК

Сесія міської Ради депутатів трудящих
29 лютого відбулася XIV се

сія Олександрійської міської 
Ради депутатів трудящих, яка 
обговорила питання про вико
нання заходів по благоустрою 
міста і робітничих селищ за 
195! рік і затвердження захо
дів на 1952 рік.

З доповіддю в цьому питанні 
виступив заступник голови ви
конкому міської Ради тов. Конс- 
хантинов.

— Рік тому, в лютому.—гово
рить доповідач,—III сесія місь
кої Ради затвердила заходи по 
благоустрою міста і робітничих 
селищ. До цієї справи широко 
була залучена громадськість. 
На благоустрої населенням від
працьовано понад 100 тисяч лю
дино-годин. Посаджено десят 
ки тисяч дерев, відремонтовано 
і прокладено нові тротуари і 
вимощено багато вулиць, про
ведено додаткове освітлення 
міста і інше.

Нова перемога будівників Волго-Дону
Будівники Волго-Донського каналу здобули 

нову велику виробничу перемогу. Пущено в 
експлуатацію другий агрегат Карповської на
сосної станції. Зараз обидва діючих насоси 
станції перекачують в Карповське водоймище 
понад два мі.у>,они кубометрів води за добу. 
Пуск другого насоса забезпечує своєчасне за
повнення водою Карповського водоймища і 
всього Волго-Донського судноплавного ка
налу.

Поїзди йдуть до Тахіа-Таша
Закінчено споруджен

ня залізничної колії від 
Ургенча до Тахіа-Таша 
довжиною в 122 кіломет
ри. На деяких ділянках 
залізниця пересікає піс

ки Кара-Ку мів. До Та
хіа-Таша прибули перші 
поїзди з вантажами для 
будівництва Головного 
Туркменського каналу.

Асфальтування вулиць колгоспного села
Колгоспники сільгосп

артілі ім. Жданова та 
їм. Хрущова (Сталінська 
область) впорядковують 
своє село. Вкрито ас
фальтом три вулиці. Про
кладено тротуари, по
саджено декоративні де
рева, встановлено елект
ричні ліхтарі. На впоряд-

Буряководи України
В змагання за висо

кий урожай цукрових 
буряків включились бу- 
ряководи 19 областей 
республікн.Зяблева оран
ка проведена скрізь па 
глибину до 30—32 сан
тиметрів. МТС буряно- 
сіючих районів вже від-

кування села у мину
лому році з місцевого 
бюджету було виділено 
понад 40 тисяч карбован
ців, у цьому—п'ятдесят 
тисяч. Майже половина 
усіх робіт провадиться 
методами народної бу
дови при активній учас
ті сільської молоді.

готуються до сівби
ремонтували тракторних 
сівалок на 25—40 про
центів більше, ніж на 
цей час у минулому ро
ці. Значно більше торіш
нього вивезено на поля 
добрив.

(РАТАУ). І

ВК1І(б) на чолі з товаришем 
І Й. В. Сталіним.

З доповіддю про підсумки ви- 
• конання зобов'язань но сільсь

кому господарству, взятих пе
ред товаришем 11. В. Сталіним 

і у 1951 році, і заходи по роз
гортанню соціалістичного зма
гання за одержання високих 

■ врожаїв усіх сільськогосподар- 
I ських культур і розвиток гро- 
' мадського тваринництва в 1952

Однак міськкомунгосн (заві
дуючий т. Кашуричев), госпо
дарські організації не забезпе
чили виконання всіх намічених 
заходів.

В результаті відсутності на
лежного контролю з боку міськ- 
комунгоспу житловий фонд пе
ребуває в незадовільному стані 
—несвоєчасно і неякісно прова
диться ремонт будинків. Керів
ники міськкомунгоспу, госпо
дарських організацій та уста
нов часто забувають про збері
гання проведених заходів по 
благоустрою (деревонасаджень, 
огорожі тощо).

Неприпустимим є і той факт, 
що в місті і селищах бані пра
цюють зовсім незадовільно.

Депутат Крячко в своєму вис
тупі піддав критиці працівни
ків міськкомунгоспу за те, що 
вони не дбають про впорядку
вання назв вулиць та номера- 
ції будинків. — Навіть міський

Комсомолка - стаханоа- 
ка гальванічного цеху 
Київського мотоциклет
ного заводу Марія Коб
зар однією з перших на 
підприємстві включилась 
у соціалістичне змагання 
за відмінне виконання 
кожної виробничої опе
рації, почате за почином 
тт. Жандарової і Агафо- 
пової.

Марія Кобзар на шлі
фуванні деталей щодня 
виконує по півтори нор
ми. Вона завоювала пра
во ставити особисте клей
мо на продукції, яка нею 
випускається.

На знімку: М. КОБЗАР 
перевіряє якість шліфов- 
ки.

Фото Ф. Федорова. 
(Прескліше РАТАУ).

році виступив міністр сільсько- 
і го господарства УРСР тов. Н. Т.

Кальчепко.
У роботі наради беруть участь 

товариші Л. Г. Мельников, 
Д. С. Коротченко, М. С. Греку- 
ха, 0. 1. Кириченко, 1. Д. На
заренко, І. С. Сенін, Г. С. 
Гришко, М. Д. Бубновський.

Нарада продовжує свою ро- 
, боту.

(РАТАУ).

готель,—говорить т. Крячко, 
не має номера.

Про неякісне проведення ро
біт по благоустрою селища Ди- 
митрове говорив у виступі де
путат Загоскін.

—Тротуари в селищі, — гово
рить він, — вимощені нижче 
грунту і тому в час дощу і від
лиги вони запливають грязю
кою. А вулиці викладені бру
ківкою так вузько, що на них 
не можуть розминутись дві зу
стрічні автомашини.

На сесії виступив депутат 
Верховної Ради СРСРт. Кожев- 
ников. Він вказав на безгоспо- 
дарське збереження окремих 
житлових будинків у селищах.

В обговоренні доповіді т. Конс- 
тантинова взяло участь 13 чо
ловік.

Сесія прийняла рішення, в 
якому намітила конкретні захо
ди по благоустрою міста в 1952 

' році.
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Розквіт соціалістичної культури

Неділя, 2 березня 1952 р.

ДОСВІД НОВА ТОРІВ—В МА СІ І

Рахунок хвилинам
В одній з останніх своїх ста 

тей Володимир Ілліч Ленін пи
сав: «Нам паші противники не 
раз говорили, що ми розпочи
наємо нерозсудливу справу на
садження соціалізму в недо- 
сить культурній країні. Але 
вони помилилися в тому, що 
ми почали не з того кінця, 
як належало за теорією (всяких 
педантів), і що у нас по
літичний і соціальний перево
рот виявився попередником тому 
культурному переворотові, тій 
культурній революції, перед 
лицем якої ми, все-таки, тепер 
стоїмо.

Для нас досить тепер цієї 
культурної революції для того, 
щоб стати цілком соціаліс
тичною країною...! (Твори, 
т. 33, видання 4, стор. 419).

Культурна революція, про 
яку пророчо писав Ленін, здій
снена в нашій країні ще в ро
ки передвоєнних п'ятирічок під 
керівництвом великого продов
жувача справи Леніна—товари
ша Сталіна. В короткі строки 
була ліквідована неписьмен
ність, створена широка сітка 
шкіл, технікумів, вищих уч
бових закладів, культурно-ос
вітніх і наукових установ.

До революції серед населеп- 
ня царської Росії (перепис 
1897 року) налічувалось лише 
21,1 процента грамотних, тоб
то з кожних ста чоловік — сім
десят вісім не вміли читати й 
писати. Число грамотних у ба
гатьох народів, які населяли 
Росію, не перевищувало 1 — 3 
процентів, деякі породності не 
мали зовсім своєї письменнос
ті. Переважна більшість дітей 
трудящих була позбавлена мож
ливості одержати навіть почат
кову освіту, а про вищу шко
лу нічого було й мріяти.

«Ми хочемо зробити всіх ро- 
.ітників і всіх селян культур
ними і освіченими, і ми зро
бимо це згодом» говорив у 
1939 році на XVIII з'їзді пар
тії товариш Сталін. Виконую
чи історичну вказівку вождя, 
більшовицька партія добилась 
величезних успіхів у справі 
піднесення культури найшир- 
ших народних мас.

Нині паша Батьківщина є 
країною суцільної письмен
ності. Пригнічені в минулому 
її народи, ліквідувавши під 
керівництвом партії Леніна — 
Сталіна свою економічну від
сталість, високо підняли свою 
культуру, національну за фор
мою, соціалістичну за змістом. 
За роки радянської влади чис
ло учнів, наприклад, в Кир
гизії виросло в 45 разів, в 
Узбецькій РСР—більше ніж в

На пленумі райкому профспілки вугільників
Начальник шахти № 3 тов. 

Майборода та будівельного уп
равління Семенівського тресту 
тов. Святець, голови профспіл
кових організацій тт. Прасолов 
і Щербина, доповідаючи на пле
нумі райкому профспілки ву
гільників про хід виконання 
постанови 6 пленуму ВЦРПС, 
намагались створити вражіння, 
ніби на підприємствах все га
разд в керівництві соціалістич
ним змаганням.

Однак товариші, які взяли 
участь в обговоренні допові
дей, гострі» критикували цих 
господарників і профспілкових 
керівників за незадовільне

65 разів, в Казахській РСР в 
72 рази! у

Величезною подією після
воєнного періоду в області 
шкільної освіти став перехід 
за ініціативою товариша Сталіпа 
до загального обов'язкового се
мирічного навчання не лише в 
місті, айв сільських місцевос
тях.

Минулий рік ознаменувався 
новими прекрасними досягнен
нями. Повідомлення Централь
ного Статистичного Управлін
ня при Раді Міністрів СРСР 
про підсумки виконання дер- 

: жавного плану розвитку на
родного господарства СРСР в 
1951 році яскраво показує, як 
далеко в порівнянні з перед 
воєнпими роками пішов уперед 
розвиток нашої соціалістичної 
культури.

Число тих, що навчаються, 
в СРСР, включаючи всі види 
навчання, досягло в минулому 
році 57 мільйонів чоловік. 
Справді великий потяг радянсь
кого народу до знань! Навча
ється не тільки молодь, нав
чаються і підвищують свої спе
ціальні і загальні знання до
рослі робітники, техніки, інже
нери. У нашій країні вже на
лічується не менше 5 мільйо
нів кваліфікованих спеціаліс- 
тів-практиків, які одержали 
підготовку без відриву від ви
робництва.

Лише в минулому році число 
семирічних і середніх шкіл 
збільшилося майже на п'ять 
тисяч. Число учнів п'ятих—де
сятих класів лих шкіл зросло 
на два мільйони п'ятсот тисяч 
чоловік. У 887 вищих учбових 
закладах СРСР навчається по
над 1.350 тисяч юнаків і дів
чат. Це значно перевищує чис
ло студентів усіх капіталістич
них країн Коропи і Азії, разом 
узятих. В минулому році наші 
вищі учбові заклади і техніку
ми випустили 463 тисячі моло
дих спеціалістів.

Комуністична партія і Радяи- 
1 ський уряд невтомно піклують

ся про задоволення все зростаю
чих духовних запитів радянсь- 

' ких людей — будівників кому
нізму. В країні постійно зрос
тає число клубів, театрів, кіно- 

1 установок, бібліотек. В мину
лому році в нас нараховувалось 
понад 350 тисяч всіх видів 
бібліотек з числом книг більше 
семисот мільйонів екземплярів 

і —майже в шість разів більше, 
ніж до війни.

Одним з яскравих проявів 
культурного піднесення радян
ських людей є розквіт літера
тури і мистецтва, широкий роз
мах видавничої справи, ріст 

------------- <>.<><>------------

здійснення рішень 6 пленуму 
ВЦРПС,

Інструктор райкому профспіл
ки вугільників тов. Яковенко і 
начальник відділу організації 
праці і заробітної плати тресту 
„Олександріявугілля“ тов. Ма
льований відзначили, що на 
шахті та в будівельному уп
равлінні не враховують якіс
них показників.

Керуючий Семенівським трес
том тов. Бєлов і трестом „Олек- 
сандріявугілля“ тов. Альошин 
говорили про факти формаліз
му в керівництві соціалістич
ним змаганням, вказували на 
необхідність підтримувати іні

і тиражів газет, журналів і книг.
До кінця післявоєнної п’ятиріч
ки в СРСР виходило понад 

і 7800 газет, зараз видається 
більше 1400 журналів загаль
ним тиражем 181 мільйон ек
земплярів. Безсмертні твори 
Маркса, Енгельса, Леніна і 
Сталіпа видані 71 мовою наро
дів Радянського Союзу і ЗО іно
земними мовами. Загальний ти- 

, раж творів класиків марксизму- 
ленінізму досяг в 1951 році 
836 мільйонів екземплярів. 
Мільйонними тиражами вихо
дять твори художньої літерату
ри. Минулий рік ознаменувався 
появою ряду високохудожніх 
творів мистецтва і літератури, 
що правдиво відображають ви
сокі моральні якості радянсь
ких людей, їх боротьбу за даль
ший ріст могутності Батьків- - 
щипи, за мир і дружбу між на
родами, за щастя людейвусьо-. 
му світі.

Видатних успіхів досягла і 
наука країни соціалізму. Наші 
вчені, оточені увагою і піклу
ванням партії і уряду, виріши
ли багато важливих наукових 
проблем народногосподарського 
і оборонного значення.

В той час як учені капіта
лістичних країн зайняті ство
ренням пових страхітливих за
собів винищення людства, учені 
країни Рад віддають свої сили 
і зпания мирному будівництву, 
піднесенню соціалістичної еко
номіки, ставлять всі кращі до
сягнення на службу науки і 
культури трудящих.

В 1951 ропі за видатні пра
ці в області науки, винахід
ництва, літератури і мистецтва 
удостоєні звання лауреата Ста
лінської премії 2694 чоловіка. 
Це — нове найяскравіше свід
чення розквіту соціалістичної 
культури, показник її серйоз
них успіхів.

У будівництві радянської 
і культури творчо беруть участь 

всі соціалістичні нації СРСР. 
В кожній республіці швидко 
росте сітка початкових, семи
річних і середніх шкіл, вищих 
учбових закладів і наукових 
установ, розвивається літерату
ра і мистецтво. В минулому 
році таджицький і туркменсь
кий народи відсвяткували від
криття своїх академій наук. В 
Киргизькій РСР створений дер- 

| жавний університет.
Натхненна ідеями сталінської 

дружби народів, розвиваючись 
( на основі марксистсько-лепіп- 

ського вчення, соціалістична 
культура, найпередовіша в сві- 

. ті, знаменує собою нову, вищу 
ступінь в розвитку людства.

Є. Васильєв.

ціативу мас, поширювати пере
дові методи новаторів.

Завідуючий промислово- 
транспортним відділом міськко
му партії тов. Петрушенко кри
тикував тов. Майбороду за те, 

. що він не вникає у виробничі 
справи, стоїть осторонь бороть
би за впровадження досвіду 
кращих стахановців. На шахті 
відсутня гласність змагання.

Про це говорив і голова рай
кому профспілки вугільників 

і тов. Чебаненко.
Пленум райкому прийняв рі

шення, в якому намічено захо
ди поліпшення керівництва

І соціалістичним змаганням.

Ознайомившись з методами 
роботи знатного шахтаря Дон
басу Тихоня Михайлова, я ви
рішив наслідувати його прик
лад. Адже цей почин стаханов- 
ця відкриває широкі можливості 
для дальшого підвищення про
дуктивності праці, збільшення 
випуску продукції, піднесення 
культури виробництва.

Машиніст вугільного комбай
на Тихон Михайлов—борець за 
краще використання гірничої 
техніки, за максимальне ущіль
нення кожної робочої хвилини. 
Він вказав усім працівникам 
вугільної промисловості шляхи 
до невпинного піднесення ви
робітку. * .

Хочу розповісти про те, як 
я використовую свій робочий 
час і підвищую продуктивність 
праці. Всім відомо, що рудоре- 
монтпвй завод виготовляє но 
серійну продукцію, тому верс
татникам дуже часто доводить
ся протягом дня виконувати 
кілька різноманітних завдань. 
При такій організації вироб
ництва, неминучі значні непро
дуктивні втрати робочого час).

І дійсно, не встигнеш наст
роїти верстат, як надходить 
нове замовлення. Виконаєш йо
го приступаєш до обробки ін
шої деталі. Поки закріпиш її, 
підготуєш потрібний інструмент, 
проходить 25-30 хвилин.

А якщо врахувати, що про
тягом зміни так буває три— 
чотири рази, то виходить, що 
замість повних 480 хвилин 
продуктивно працюєш набагато 
менше. Це значить, що ми не
додаємо державі потрібної кіль
кості продукції.

Чи міг я миритися з таким 
явищем? Безумовно, пі. Почин 
Тихоня Михайлова і наштовх
нув мене на думку раціоналі
зувати свою працю.

Раніш зубофрезерувальний 
верстат мав одну оправку діа
метром 35 міліметрів для зак
ріплення деталі. В тому разі, 
коли треба було профрезерува- 
ти, скажемо, шестерню з внут
рішнім отвором в 150—200 мі
ліметрів, то виготовляли спе
ціальну втулку. Па це витра
чалось 3—4 години.

Після фрезерування шестерні 
цю втулку переробляли чи зда
вали в металолом, бо вдруге 
вона не була потрібна.

Щоб зекономити час і метал, 
я зробив одну конусну втулку, 

Ворошнловградська область. Великих виробничих успіхів добив
ся колектив шахти № 17—17-біс тресту „Краснолучуголь" комбінату 
„Донбассантрацит". Майже всі гірники цієї шахти, наслідуючи почин 
знатного шахтаря Тихона Михайлова, склали особисті стахановські 
плани. Продуктивність праці в порівнянні з вереснем 1951 року збіль
шилась на ЗО процентів. Знатний прохідник шахти комуніст І. А. Боб- 
ришев виконує норму на 200—250 процентів. За зразкову роботу тов. 
Бобришев занесений на Дошку пошани комбінату „Донбассантрацит”.

На знімку: 1. А. Бобришев у забої.
Фото А. Мірошниченка. Прескліше ТАРС.

якою закріпляю шестерню з 
внутрішнім діаметром від 35 до 
100 міліметрів, другу в діамет
ром від 100 до 175 міліметрів 
і третю від 175 до 225 міді 
метрів.

Ці три конусні втулки я 
завжди використовую. Дія кріп 
лення шестерні в мене витра
чається на 10—12 хвилин мен
ше, ніж раніше, не враховуючи 
часу, який погрібно для виго
товлення ціліндричної втулки.

Таким чином, ще недавно 
мені доводилось робити 4—5 
різних шестерень, на присто
сування яких непродуктивно 
втрачалось 50—60 хвилин.

Зараз свою роботу організо- — 
вую так, щоб завчасно підіб
рати необхідну шестерню, фре
зу. Навіть тоді, коли зміна за
кінчується, я цікавлюсь, чим 
буду зайнятий завтра і вже 
сьогодні обдумую, який інстру
мент мені потрібний.

В цеху палі чується 142 ро
бітники, які безпосередньо ви
робляють продукцію. Якщо во
ни за день ущільнять свій ро
бочий час лише па одну годи 
ну, то додатково буде випуще
но продукції на 1.487 карбр^'— 
ванців. V

Мій особистий стахаповський 
план підвищення продуктив
ності праці передбачає макси
мальне використання кожної 
робочої хвилини, застосування 1 
пайбільш ефективних мЬтод*иЛ 
праці.

Виконуючи цей план, я під
вищив продуктивність праці на 
20 процентів. Нині мій щоден
ний виробіток становить. 250_
процентів. Якість продукції 
відмінна. Але я вважаю, що 
можна досягти вищих показ
ників. Для цього потрібно, на
самперед, щоб інженерно-тех
нічні працівники заводу допо
магали нам, дбали про своє
часне і планомірне заванта
ження обладнання.

У нас, як і на кожному під
приємстві, є всі можливості 
перейти від індивідуальних до 
колективних стахаяовських пла
нів підвищення продуктивності 
праці. Треба лише рівномірно 
забезпечити цехи роботою, ство
рити всім верстатникам умови 
для виконання своїх соціаліс
тичних зобов’язань.

Г. Штенгелов, 
фрезеру вальних ру доре монтного 

заводу.
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За високий урожай 1952 року

Весні — більшовицьку зустріч
Незабаром хлібороби району 

розгорнуть вирішальну бороть
бу за високий урожай в 1952 
році. За короткий час, що за
лишився до початку весняно- 
польових робіт, необхідно на
пружити всі сили, щоб випра
вити значні недоліки, що ма
ють місце в деяких колгоспах 
району.

Зокрема серйозну увагу слід 
приділити підготовці до сівби 
посівного матеріалу, бо саме в 
цій справі далеко не все зроб
лено. У колгоспах «Комунар», 
«Жовтень», імені Сталіна, Во
ронні ловської сільради, та ін
ших досі не доведено до кон
дицій насіння ярої пшениці. 
Тільки деякі колгоспи мають 
придатне до посіву насіння яч
меню, вівса, кукурудзи. Неза
довільно завозиться насіння 
цукрових буряків. Лише чоти
ри колгоспи з 25 вибрали йо
го па бурякобазі.

Окремі керівники колгоспів 
мало дбають про виконання 
плану заготівлі і вивезення на 
поля місцевих добрив. Так, в 
колгоспах імені Леніна, імені 
Володимира Ульянова, імені 
Хрущова, імені Молотова це 
завдання виконано всього діа 
10—20 процептів.

Серйозні недоліки в підго

Живе ТЯГЛО без догляду
Успішне проведення весняно- 

польових робіт залежить не ли
ше від старанпої підготовки по
сівного матеріалу, інвентаря 
тощо, але й від того, як буде 
підготовлено до роботи, в полі 
живе тягло.

Якраз цього недооцінюють 
керівники колгоспу імені Хру
щова. Живе тягло тут перебу
ває без належного догляду. З 
цих причин половина робочих 
коней у третій рільничій брига
ді худі, брудні, а деякі мають 
травми.

Не в кращому стані й воли. 
Живе тягло бригади закріплене 
за конюхами Пилипом Мусуле- 
гою, Іваном *Хало та іншими. 
Користуючись безконтрольністю 
з боку бригадира Василя Мусу- 
леги’ та правління колгоспу, 
вони безвідповідально ставлять
ся до своїх обов'язків, пору
шують розпорядок дня і раціон 
годівлі тварин. В цей час, коли 
слід посилити годівлю коней та

Дружно вийдемо В поле
Борючись за виконання 

комплексу зимових агрозаходів, 
хлібороби нашого колгоспу вже 
вивезли в поле місцевих добрив 
вдвічі більше, ніж передбаче
но планом.

Попереду йде рільнича бригада 
Терентія Рахубовського. Вона 
вивезла в поле 1.400 тонн міс
цевих добрив.

Інвентар готовий до сівби
Час, що залишився до по

чатку весняно-польових робіт, 
використовують хлібороби ар
тілі «Шлях до соціалізму», 
щоб краще підготуватись до 
вирішального наступу за ви
сокий урожай.

Наполегливо працюють кол
госпні майстри. Ковалі Михай
ло Марченко та Федір Єремен

товці до весни що мають місце 
в Олександрійській та Корис 
тівській МТС. Багато тракторів 
і сільськогосподарського інвен
таря не відремонтовано, а ма
шини, які готові до роботи, все 
ще перебувають на садибі МТС. 
В майстернях машинно-трактор
них станцій погано організо
вана праця, на низькому рівні 
трудова дисципліна.

Про ці та інші недоліки го
ворив у своїй доповіді на па
раді голів колгоспів та секре
тарів оарторганізацій, яка від
булася 29 лютого, секретар 
райкому КН(б)У т. Рибак.

З метою негайного усунен
ня недоліків та кращої підго
товки до сівби вирішено в пе
ріод з 3 по 7 березня в усіх 
рільничих бригадах району 
провести пробні виїзди в поле. 
Керівники колгоспів повинні 
довести до кожного колгоспни
ка завдання на весняно-польо
вих роботах.

Виявлені недоліки в час 
пробних виїздів у поле новин
ці стати предметом обговорен
ня на засіданнях правлінь і 
бригадиих зборах колгоспників 
з тим, щоб, не гаючись, випра
вити їх і забезпечити всебічну 
підготовку до весняно-польових 
робіт.

волів, їм дають недоброякісну, 
навіть неподрібнену солому.

Подібний стан і в другій ріль
ничій бригаді. Бригадир Узлов 
пиячить, не цікавитьгя станом 
тягла, по кілька тижнів носить 
в кишенях накладні на одер-' 
жання кормів, а коні та воли 
перебувають напівголодні.

Кидається в очі безгосподар
ність на бригадних подвір'ях. 
Сільськогосподарський інвен
тар: вози, сани безладно розки
дані, біля конюшень відсутній 
запас кормів.

Все це свідчить про те, що 
бригадири рільничих бригад не 
дбають про підготовку до вес
ни. Вони навіть не знають в 
якому стані збруя, якої, до ре
чі, невистачає.

Дивує те, що правління ар
тілі і його голова т. Тараненко 
миряться з цими неподобствами 
у підготовці до весняної сівби.

М. Єфімов.

Недавно ми підживили пе
регноєм і попелом близько 100 
гектарів озимини.

Колгоспні майстри закінчили 
повністю ремонт сільськогоспо
дарського іпвентаря.

Хлібороби нашого колгоспу 
готуються дружно вийти в поле.

С. Теличко, 
голова колгоспу.

ко завершили ремонт сільсько
господарського інвентаря. До 
польових робіт зразково під
готовлено всі 13 сівалок, 14 

, культиваторів, шлейфи, борони, 
котки.

Зараз колгосп готується до 
пробного виїзду в поле.

Я. Рахубовський,
1 голова колгоспу.

До 100-річчя з дня 
смерті М. В. Гоголя

На знімку: ілюстрація до по
вісті М. В. Гоголя „Тарас Бульба".

І

Діяльна підготовка
Громадськість села Ново ли

ли її і вки діяльно готується до 
100-річчя з дня смерті М. В. 
Гоголя. Учителі школи в бе
сідах розповідають колгоспни
кам про творчість великого 
російського письменника.

До ювілейного вечора підго
товлено уривки з п'єси 'Соро- 
чмнський ярмарок та. інсце- 
ніровку затвором «Як посвари
лися Іван Іванович з Іваном 
Никифоровичем». Учасники хо
рового гуртка виконають кіль
ка українських народних пі
сень, які любив Гоголь.

Е. Єременко, 
зав. клубом села Новопилипівки.

*
Відзначити 100-річчя з дня 

смерті великого російського 
письменника М. В. Гоголя го
туються вчителі і учні шко
ли № 5.

Класні керівники в бесідах 
розповідають дітям про життя і 
літературну творчість Гоголя. В 
шкільній бібліотеці організова
на виставка з творів письмен
ника. По групах читаються тво
ри «Мертві душі», «Тарас Буль
ба», «Майська ніч».

Учні 6—7 класів до ювілей
ного вечора підготували інсце- 
ніровку «Як посварилися Іван 
Іванович з Іваном Никифорови
чем».

М. Стрельцова.

І 2 березня 1882 року в селі Хар- 
; ківцях, Лохвицького повіту, на 

Полтавщині, народився видатний 
український письменник—револю
ційний демократ Архип Юхимо
вич Тесленко. Виходець з найбід- 

I піших верств українського селян
ства, активний учасник революції 
1905 року, він все своє життя і 

і талант віддав боротьбі за визво- 
I лення народу від поміщицько-ка- 
! піталістичного рабства. В своїх 

творах Тесленко відобразив життя 
І і боротьбу селянської бідноти на 
І початку. XX століття, зокрема в 
| період революції 1905 року.

Роки поневірянь Тесленка в 
наймах у куркулів, писарчуком у 

і волості, у нотаріуса тощо підви- 
і іцили його класову свідомість. 

Найдійовішнм засобом боротьби з 
буржуазно-поміщицькими поряд- 

I нами, боротьби за народну свобо
ду Тесленко вважав художнє сло
во. Він з захопленням вивчає тво
ри передових російських і україн
ських письменників — Пушкіна, 
Гоголя, Некрасова, Шевченка, 
Марка Вовчка, починає сам пи
сати.

В основу своїх оповідань А. Тес
ленко поклав факти про безправ
ність трудящих людей в капіта

Радянський народ шанує 
пам'ять Віктора Гюго

26 лютого радянський народ, 
разом з прогресивними людьми 
всього світу, відзначив 150-річ- 
чя з дня народження Віктора 
Гюго—видатного французького 
письменника, полум'яного бор
ця за мир, за демократію.

, В дпі святкування ювілею в 
нашій країні проводились чис
ленні лекції і доповіді, присвя
чені пам'яті письменника. У 
всіх столицях союзних респуб
лік, в тисячах міст і сіл орга
нізовані виставки, що розпові
дають про життя і творчість 
Віктора Гюго.

У Москві відбулася наукова 
сесія іпституту світової літера
тури імені 0. М. І’орького. Її

<><>
Вечори

Після звітно-виборних ком
сомольських зборів, комітет ком
сомолу Байдаківського вугле
розрізу приділяє велику увагу 
поліпшенню культурно-масової 
роботи серед молоді. Ми часто 
влаштовуємо вечори молоді. На 
них читаються лекції, висту
пають гуртки художньої само
діяльності, організуються масо
ві ігри, танці і ін.

Особливо цікавим був вечір 
молоді, присвячений 34 роко
винам Радянської Армії таВій- 

I ськово-Морського Флоту.
З доповіддю про збройні си

ли Радянського Союзу висту
пив комсомолець Володимир 
НІаповаленко. Потім був да
ний концерт художньої само
діяльності. Програму відкрив 
драматичний гурток, який по
ставив одноактну п'єсу А. ІІІко-

В сільській бібліотеці
Кожного дня Морозі вську 

сільську бібліотеку відвідує ба
гато колгоспників і колгосп
ниць. Вони приходять сюди, 
щоб взяти хорошу книжку з 
політичної чи художньої літе
ратури, довідатись про новини. 

Найактивнішими читачами 
вважаються: 64-річний колгосп
ник Василь Никифорович Лади- 
ченко, ланкова Дарія Кропивна, 
агроном Іван Борщ та інші.

Особливо людно в бібліотеці 
вечорами. Завідуюча бібліоте
кою Клавдія Кравченко органі

Архип Тесленко
лістичному суспільстві, про зако
ни капіталістичного суспільства, 
які стоять па сторожі інтересів 
власників-експлуататорів. З най

більшою художньою переконли
вістю це розкрито ним в опові
данні „Хуторяночка".

А. Тесленко палко вітає рево

учасники заслухали ряд допові
дей про творчість Гюго. В чиє 
лі доповідачів був також фран
цузький письменник Поль 
Елюар.

26 лютого в Колонному залі 
Будинку Спілок відбулось уро
чисте засідання, присвячене 
пам’яті великого французького 
письменника.

Ювілейні зборні вечори, при
свячені 150 річчю з дня народ
ження Віктора Гюго, відбулися 
також у Ленінграді, Києві, 
Мінську, Алма-Аті, Ризі, Віль- 

І нюсі, Єревані, Кишеневі, Фрун- 
I зе та інших містах країни.

(РАТАУ).

молоді
і льника «11а передньому краї». 

Потім виступали співаки, де
кламатори, музиканти. Особли
вим успіхом користувався ком
сомолець токар Віктор Гауда. 
Він майстерно виконав російсь
ку народну пісню «Однозвучно 
звенит колокольчик» та чесь
ку ліричну пісню «А я сам».

Тепло зустріла молодь вис
тупи .помічника машиніста 
електровоза баяніста Володими
ра Мінакова, гірничого техні
ка Руслана Ганжелюка та ін
ших.

Такі вечори допомагають нам. 
цікаво і весело проводити доз
вілля молоді, виховують по
чуття дружби, товаришування, 
колективізму.

Й. Глейзер, 
секретар комітету комсомолу 

вуглерозрізу.

зовує голосні читки, бесіди. 
Тут для колгоспників прочита
но кілька лекцій на політичні 
і науково-популярні теми. Ближ
чим часом буде проведена кон
ференція читачів по книзі 
В. Собка «Запорука миру».

В бібліотеці підготовлені 
книжкові виставки до дня на
родження Й. В. Сталіна, про 
життя і діяльність В. 1. Леніна, 
до 100-річчя з дня смерті М. В. 
Гоголя.

М. Ткачов.

люцію 1905 року і з усією прист
расністю чесної, волелюбної нату
ри віддається революційній бо
ротьбі, читає селянам революційну 

| літературу, виступає на мітингах, 
бере участь у Лохвицькому повс
танні, пише нові оповідання.

В жовтні 1906 року А. Тесленка 
заарештовано за революційну ді- 

! яльність і заслано. Тюрми, етапи, 
і заслання підірвали здоров'я пись

менника. Хворий на туберкульоз, 
переслідуваний куркулями і полі
цією, він не припинив своєї рево
люційної діяльності і після пово- 

і роту із заслання в село Харківці.
Правдиві твори А. Тесленка 

руйнували націоналістичну теорію 
про „безбуржуазність' української 
нації", показували село як арену 
гострої класової боротьби.

Помер А. Тесленко 28 червня 
1911 року, проживши всього 29 
років. Жорстокий царський режим 
вкоротив віку письменникові-рс- 
волюціонерові.

Радянські читачі цінять і люб
лять твори Архипа Тесленка. їх 
художня сила продовжує діяти і 
тепер.вони будять в радянському 
читачеві ненависть до капіталіс
тичного ладу, посилюють любов 
до нашої Батьківщини.
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ПО НАШОМУ МІСТУ
/ РАЙОНУ —

Дитинство осяяне любов'ю Вітчизни

І

В клубі шахти 
товлено цікавий 
„Праця і відпочинок гірників*.

В чисельних фотознімках 
відображено кращих стаханов- 
ців за роботою і в години доз
вілля.

Ось екскаваторник Костян
тин Кондирсв. Уміло керуючи 
машиною, він успішно відван
тажує з-під естокади у вагони 
вугілля. Вечорами Кондирева

Семінар завідуючих
Два дні в районному будин

ку культури проходив семінар 
завідуючих сільськими клу
бами.

Учасники семінару прослуха
ли цикл лекцій: „СРСР—оплот 
миру". „М. В. Гоголь—великий 
російськйй письменник", „Під
готовка насіння і грунту до 
весняної сівби", „Про участь 
культосвітніх установ у підго-

Цікавий фотомонтаж
№ 2 виго- 

фотомонтаж

‘КОРОТКО ТУНІС

Ось вів, 
олександ- 

рієць Юра 
Дублевський 
—один з са
мих юних 
синів нашої 
великої со
ціалістичної 
Вітчизни.Він 
народився в 
країні щас
ливого ди
тинства, ося
яній сталін
ським піклу
ванням про 
людину. Він 
буде рости 
вільним і 

чесним си 
ном свого 

народу, муж
нім і свідо
мим борцем 
за комунізм.

Фото 
Г. Тансько-

шаховою дошкою.| бачимо за ______
| Він—член секції шахістів.

Високопродуктивно працю- 
! ють на заготівлі кріпильного 
' лісоматеріалу Семен Омель- 
і ченко і Василь Митюрін. У 

вільний від роботи час обидва 
І стахановці займаються спортом, 
! Важкоатлет Василь Митюрін 
І вижимає штангу. Семен Омель- 
I ченко—крайній спортсмен з 
І бігу.

сільськими клубами
товці і проведенні посівної 
кампанії", „Художнє оформлен
ня культосвітніх установ" та 
інші.

Прочитано іакож інструктив
ну доповідь, як провести тема
тичний вечір „Жінка в кол
госпі—велика сила'

Завідуючі клубами поділи
лись досвідом своєї роботи.

Лекції перед початком кіносеансів
За планом в міському -кіно

театрі імені Першого Травня 
перед початком кіносеансів ор
ганізовуються для трудящих 
лекції та бесіди. В січні і лю
тому їх прочитано 23.

Останнім часом відвідувачі 
прослухали лекції на теми: 
„Життя і діяльність В. І. 
Леніна", „Історичне значення 
Паризької Комуни", „Про злоді
яння американців у Кореї".

Театр перед мікрофоном
Великим успіхом волександ- 

рійців користується п'єса 
М. В. Гоголя .Одруження" в 
постановці міського драматич
ного театру імені Саксагансь- 
кого.

Днями артисти театру висту
пили в студії радіотрансляцій
ного вузла. По міській радіо- 
сітці транслювався уривок з 
другої дії п'єси великого ро
сійського письменника.

Змагання сільських шахістів області 
в Олександрійському 

піонерів розпочалися ;
Вчора

Палаці 
змагання з шахів. В них візь

муть участь ЗО кращих сільсь
ких шахістів області.

„Зустрічаємо сонце**
Так називається збірник дитячих 

творів українських радянських 
письменників, що вийшов у Єре
вані вірменською мовою. До ньо
го увійшли, зокрема, твори П. Ти
чини, М. Рильського, А. Малиш
ка, О. Гончара, О. Іваненка. 
О. Вишні.

Новий електропоїзд
Колектив Ризького вагонобу

дівного заводу дістав почесне зав
дання—сконструювати і побудува
ти в цьому році новий електро
поїзд. Новий поїзд розвиватиме 
швидкість до 130 кілометрів на 
годину. Це па 40 кілометрів пе
ревищує швидкість існуючих еле
ктропоїздів.
Завод сухого молока
Завод сухого молока збудова

но в м. Рибниці. Підприємство 
щороку вироблятиме до 5 тис. 
тонн сухого молока.

Автоматичний стіл
замовлень

Автоматичний сгіл замов
лень для міжміського телефон
ного зв'язку створив інженер 
Ризької дистанції зв'язку тов. 
Добринін. Вся робота, яку досі 
виконувала телефоністка, вико
нується автоматично. Міністерство 
шляхів СРСР схвалило винахід 
і передає в серійне виробництво 
комплекти автоматичних столів 
замовлень.
Археологічні розкопки

Геленджикський краєзнавчий 
музей, Краснодарського краю, про
вадить розкопки могил епохи кін
ця бронзового і початку залізно
го віків. Розкопки дають цінний 
матеріал. Серед знайдених мідних, 
бронзових і залізних речей—нако
нечники списів і стріл, сокири, 
різні прикраси.

РІДКІСНИЙ ГОДИННИК
У 74-річного жителя станції 

Бурга, Новгородської області, 
І. Сабурова зберігається рідкіс
ний годинник, виготовлений у 
1885 році механіком - самоуком 
Ф. Скородумовим. Висота футля
ра годинника — 2 метри, ширина, 
—1,2 метра. Циферблат діаметром"' 
95 сантиметрів показує години, 
дні і час появи місяця. Основні 
деталі механізма. за винятком зу- 
б'їв шестерень і ланцюгів, що 
йдуть до трьох кам'яних гир. ви
готовлені з дерева. Кожна гиря 
важить близько чотирьох пудів.

Фруктові гаї
В лісах Хівського лісгоспу Да

гестанської АРСР ростуть дикі 
фруктові дерева. Місцями вони 
утворюють великі гаї. В 1949 ро
ці тут почали прищеплювати ди
ким яблуням і грушам культурні 
мічурінські сорти. Зараз у хінсь
ких лісах є понад 2.500 культур
них яблунь і груш.

Трофеї МИСЛИВЦЯ
ІІ'ятидесятирічний К. Алешков— 

кращий мисливець Могочинського 
району. Читинської області. За 
тридцять років він убив 17 вед
медів, 80 вовків. 15 тисяч білок 
і 8 тисячі колонків.

(ДОВІДКА)
В колоніальних і напівколоніа

льних країнах Північної Африки 
все сильніше розгоряється по
лум'я визвольної боротьби. Єги
петський народ повний рішимості 
вигнати англійських окупантів з 
своєї землі. Населення Марокко 
вимагає відновлення незалежності 
країни і ліквідації на всій терито
рії американських воєнних баз. 
Патріоти Алжіра об'єднуються в 
національний фронт боротьби 
проти колоніального гніту, проти 
режиму злиднів і голоду.

За останні два місяці різко по
силився національно-визвольний 
рух в Тунісі.

Французька колонія Туніс роз
ташована в середній частині Пів
нічної Африки. Площа її складає 
125 тисяч квадратних кілометрів. 
Населення Тунісу — близько 3,5 
мільйона чоловік, переважно ара
бів і берберів.

Столиця країни—місто-порт Ту
ніс розташоване на березі Серед
земного моря.

Туніс відрізняється великою 
різновидністю і багатством при
роди. З часів глибокої давнини 
різні держави вперто борються 
за панування над Тунісом Краї
ною володіли фінікійці, римляни, 
вандали, візантійці, араби, турки. 
Зараз Туніс перебуває під п'ятою 
французьких імперіалістів. В 1881 
році французький експедиційний 
корпус вдерся на територію Ту
нісу і окупував його найважливі
ші центри. Туніський бей (пра
витель) змушений був підписати 
договір про перехід країни під 
протекторат Франції. Фактична 
влада перейшла до французького 
генерального резидента (намісни
ка).

Колонізація почалася з зухва
лого земельного пограбування. 
Краща земля відбиралася в ту
ніських селян і передавалася 
французьким капіталістам, гене
ралам, міністрам, депутатам, круп
ним чиновникам. Французькі ак
ціонерні товариства привласнили 
і всі багатства надр Тунісу: фос
фати, залізну руду, кольорові ме
тали.

В Тунісі на кожного землев- 
ласника-француза в середньому 
припадає по 300 гектарів, а на 
кожного туніського селянина—по 
1 гектару. Дуже багато тунісців 
зовсім не мають землі, тому що 
вже давно перетворилися в бат

раків, які працюють в маєтках і 
на плантаціях іноземних капіта
лістичних товариств.

За виснажувальну працю в шах
тах і рудниках робітники тунісці 
одержують мізерну заробітну пла
ту, якої ледве вистачає на напів
голодне існування. Живуть вони 
нерідко в печерах або в так зва
них „бідон-віллях", що являють 
собою скупчення халуп, збитих з 
гнилих дошок та іржавого заліза

Постійне недоїдання і жахливі 
житлові умови викликають широ
ке поширення хвороб. Незвичай
но висока смертність серед дітей: 
п'ята частина дітей тунісців по
мирають на першому році життя. 
84 проценти населення Тунісу не 
письменне.

Колоніальний гніт в багато ра
зів посилився з того часу, як __
американські палії війни облюбу
вали Туніс, як плацдарм для під- 
готовлюваної ними агресії проти 
країн миролюбного демократично
го табору. В різних районах Ту
нісу зараз будуються американсь
кі воєнні аеродроми і склади вій- 

I ськового спорядження, розширю
ються порти.

Посилення колоніального гніту 
і засилля американської воєнщн- 
ни в Тунісі викликали небувалий 
по силі і згуртованості народний 
опір. Тунісці вимагають ліквідації 
протекторату, нав'язаного їм сім
десят років тому.

Французькі правлячі ката об- 
рушились на туніський народ кр.чг- ’ 
вавими репресіями. Однак імпе 
ріалістам не вдалося залякати 
туніський народ. Навпаки, ка
ральні дії французького уряду 
сприяють ще більшому згурту
ванню тунісців у їх справедливій 
боротьбі за свободу і незалеж
ність. В ряді міст населення чп С, 
нить збройний опір карателям. Про
гресивні туніські організації на 
чолі з компартією Тунісу вима
гають звільнення арештованих, 
припинення воєнних каральних 
операцій, створення справді ту
ніських органів законодавчої і 
виконавчої влади.

Визвольна боротьба туніського 
народу зустрічає співчуття і під
тримку в трудящих Франції, а та- 

| кож в арабських державах і ін- 
' ших країнах Європи і Азії.

С. Датлін.

Державний діяч СШЛ Вільсон заявив, іцо в 
1952 році американці одержать більше гарматі мен
ше масла. (З газет).

Урочисте засідання Президії Великого народного хуралу І Ради міністрів МИР 
з нагоди 6-х роковин Радянсько-Монгольського Договору

УЛАН-БАТОР, 27. (ТАРС). Мон
гольський народ радісно й уро
чисто відзначає сьогодні шості 
роковини Договору про дружбу 
та взаємодопомогу і Угоди про 
економічне та культурне співро- І 
бітництво, укладених між Радянсь
ким Союзом і Монгольською На
родною Республікою. Цій знамен
ній події присвячені сьогодні чис
ленні статті монгольських цент
ральних і місцевих газет.

Сьогодні ввечері з пагоди шос
тих роковин Договору в держав
ному музично-драматичному теат
рі Улан-Батора відбулось урочис
те засідання Президії Великого 
народного хуралу і Ради міністрів 
Монгольської Народної Республі- | 
ки. Святково прибраний зал теат
ру заповнили депутати, що при
були па чергову сесію Великого і 
народного хуралу МНР, яка від- 1

‘ кривається завтра, учасники пле- 
[ ну му ЦК Монгольської народно- 

революційної партії (МНРП), що 
закінчився сьогодні, представни
ки громадськості столиці, генера
ли і офіцери монгольської Народ
но-революційної армії, кращі удар- 

! ники улан-баторських підприємств. 
І На засіданні присутні члени ра- 
I дянського посольства в МНР, чле- 
і ни посольств Китайської Народ

ної Республіки і Корейської На
родно-Демократичної Республіки.

Під бурхливі, тривалі оплески і 
вигуки „ура" учасники урочисто
го засідання прийняли текст ві
тальної телеграми великому вож
дю і вчителю всіх трудящих, 
прапороносцю миру і дружби між

народами, найкращому другові 
монгольського народу Йосифу 
Віссаріоновичу Сталіну.

З доповіддю про шості рокови
ни Договору про дружбу і взаємо
допомогу між Радянським Союзом 
і Монгольською Народною Рес
публікою і Угоди про економічне 
та культурне співробітництво вне- 

' тупив заступник прем'єр-міністра 
і і міністр закордонних справ МНР 

Л хам су рун.
Учасників урочистого засідання 

і вітав надзвичайний і повноваж- 
I ний посол СРСР в МНР Г. І. Іван- 
| ников.

З великим піднесенням учасни
ки урочистого засідання прийня
ли привітання ЦК МНРП. На
прикінці засідання були виконані 
державні гімни СРСР і МНР.

Нове оформлення вітрин американських продовольчих мага
зинів. Мал. С. Чистякова.

Голод в Індонезії
ГААГА, 28 лютого. (ТАРС). Вчо

ра з Джакарти одержано повідом
лення, що на острові Ява лютує 
голод.

Згідно з цим повідомленням, 
тільки в районах Сукараджа, Во- 
ногірі і Каранганджар (централь
на частина острова) від голоду

померли близько 7 тис. чоловік. 
Становище з постачанням насе

ленню продовольства катастрофіч
не. Населення сильно виснажене. 
На вулицях міст і селищ Яви 
можна бачити людей, які висохли 
від голоду і ледве пересувають
ся.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Натхненні великими ідеями партії Леніна — 
Сталіна, радянські жінки беруть діяльну участь у 
всенародному соціалістичному змаганні за дальший 
розвиток економіки нашої країни, борються за нові 
успіхи соціалістичної культури, віддають свої сили і 
знання справі будівництва комунізму.

(З постанови ЦК ВКП(б).

Про Міжнародний жіночий день 8 березня
Постанова ЦК ВКП(б)

Міжнародний жіночий день 
8 березня трудящі Радянського 
Союзу відзначають у цьому ро
ці в умовах дальшого могутньо
го піднесення соціалістичної 
економіки і культури нашої 
Батьківщини.

Перетворюючи в життя ста
лінську програму будівництва 
комунізму, радянський народ 
під керівництвом комуністичної 
партії успішно виконав план 
першої післявоєнної п'ятиріч
ки і здобув у 1951 році нові 
видатні перемоги в усіх галу
зях економіки і культури. Ви- 

■ сокпми темпами розвивається 
„ промисловість, дальших успіхів 

«осягнуто в соціалістичному 
сільському господарстві, в усіх 
галузях -народного господарства 
широко впроваджується передо
ва техніка, зростає продуктив
ність праці. Трудящі Радянсь- 
каш Союзу з великим творчим 
піднесенням споруджують гран
діозні гідроелектростанції, ка
нали і зрошувальні системи, 
здійснення яких буде новим 
вкладом у справу створення ма
теріально-технічної бази кому
нізму,~~------- ■-------------------

Успіхи розвитку народного 
господарства забезпечують не
ухильне підвищення матеріаль
ного і культурного рівня жит
тя радянського народу. В на
шій країні безперервно збіль
шується національний доход, 
знижуються ціни на товари ма
сового споживання, зростають 
реальна заробітна плата робіт
ників та службовців і прибутки 
селян, широко розгорнуто жит
лове будівництво. В країні со
ціалізму нема безробіття, яке є 
лихом для трудящих капіталіс
тичних країн.

Зростає і міцніє могутність 
Радянської соціалістичної дер
жави, яка послідовно бореться 
за міцний і тривалий мир в 
усьому світі, за зміцнення друж
би між народами. Успіхи Ра
дянської держави, її мирна зов
нішня політика ще вище під
носять авторитет і міжнародний 
вплив Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік. Народи 
всіх країн дедалі більше пере
конуються в перевагах радян
ського соціалістичного ладу над 
капіталізмом.

Великий вклад у справу зміц
нення могутності соціалістичної 
держави вносять ра дянські жін
ки. Визволені від кайданів по
літичного і економічного гніту 
капіталізму, радянські жінки 
розгорнули свої творчі здіб
ності, стали активною, творчою 
силою соціалістичного суспіль
ства. Натхненні великими ідея
ми партії Леніна—Сталіна, ра
дянські жінки беруть діяльну 
участь у всенародному соціа
лістичному змаганні за даль
ший розвиток економіки нашої 
країни, борються за пові успі

хи соціалістичної культури, 
віддають свої сили і знання 
справі будівництва комунізму.

В усіх галузях народного 
господарства успішно працюють 
виховані Комуністичною пар
тією і Радянською державою 
численні жіночі кадри. Число 
жінок-снеціалістів з закінченою 
вищою освітою зросло в нашій 
країні проти довоєнного 1940 
року більш як у три рази і 
перевищує тепер 830 тисяч чо
ловік. ІІонад мільйон жінок 
навчається у вищих і спеці
альних середніх учбових зак
ладах.

У промисловості, на транс
порті і в будівництві мільйони 
жінок — робітниць, інженерів, 
техніків і майстрів показують 
зразки соціалістичної свідо
мості в боротьбі за високу про
дуктивність праці, підвищують 
свої технічні знання і вироб
ничу кваліфікацію, оволодіва
ють передовою технікою і куль
турою виробництва.

Трудівниці колгоспних і рад
госпних полів борються за ви
сокі врожаї, збільшення пого
лів'я і продуктивності громад- 
ського тваринництва, беруть 
активну участь у здійсненні 
сталінського плану перетворен
ня природи, оволодівають агро
номічними знаннями і сільсь
когосподарською технікою. По
над 40 процентів загальної 
кількості агрономів в країні 
становлять жінки, десятки ти
сяч жінок керують тракторами 
і комбайнами, сотні тисяч жі
нок стали передовиками соціа
лістичного землеробства і тва
ринництва.

Жінки СРСР беруть діяльну 
участь у розвитку радянської 
науки і культури. В наукових, 
учбових і культурно-освітніх 
закладах Радянського Союзу 
працюють понад два з половиною 
мільйона жінок. Десятки тисяч 
жінок працюють в університе
тах, інститутах, науково-дослід
них закладах, збагачуючи ра
дянську науку новими дослід
женнями і відкриттями. Бага
то радянських жінок проявля
ють свої творчі здібності в лі
тературі і мистецтві, створюють 
високоідейні твори, що запалю
ють наших людей на патріо
тичні подвиги в ім'я Батьків
щини.

Велику плодотворну роботу 
ведуть радянські жінки в га
лузі народної освіти і охорони 
здоров'я. В СРСР здійснюється 
загальне семирічне навчання, 
розгорнуто широку сітку деся
тирічних загальноосвітніх шкіл, 
спеціальних середніх і вищих 
учбових закладів, створено дер
жавну систему професійно-тех
нічного навчання. Понад міль
йон жінок-учителів виховують 
підростаюче покоління в дусі 
комуністичної свідомості і ра

дянського патріотизму. Більше 
мільйона жінок працює в сис
темі охорони здоров'я. Число 
жінок-лікарів у нашій країні 
зросло порівняно з 1940 роком 
більш як удвоє і становить 
тепер 207 тисяч чоловік.

Соціалістична Батьківщина 
високо цінить самовіддану пра
цю радянських патріоток. Зван
ня Героя Радянського Союзу 
присвоєно 70 жінкам, звання 
Героя Соціалістичної Праці — 
2.170 жінкам. Понад 730 ти
сяч жінок—робітниць, колгосп
ниць, інженерів, агрономів, 
працівників народної освіти, 
охорони здоров'я і культури 
нагороджено орденами і меда
лями СРСР. За видатні роботи 
в галузі науки, винахідництва, 
літератури і мистецтва 579 жін
кам присвоєно звання лауреата 
Сталінської премії.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд проявляють без
устанне піклування про жінку- 
матір і дітей. Жінка-матп ото
чена у нас всенародною поша
ною. ІІонад 35 тисяч жінок 
удостоєні звання «Мати-герої- 
«Я’, три и половиною мільйо
на жінок нагороджені орденом 
«Материнська слава» і «Медал
лю материнства». Держава вип
латила багатодітним і одино
ким матерям і на новонарод
жених тільки в 1951 році 6 
мільярдів карбованців допомоги. 
Сотні мільйонів карбованців що
річно відпускається на піонер
ські оздоровчі табори і дитячі са
наторії. В результаті зростання 
добробуту народу, постійного 
піклування держави про поліп
шення охорони здоров’я і охо
рони материнства і дитинства в 
Радянському Союзі значно зни
зилась дитяча смертність. За 
останні кілька років щорічний 
приріст населення становить 
більш як три мільйони чоловік. 
В нашій країні росте фізпчно 
здорове, бадьоре духом поко
ління молодих будівників ко
мунізму, якому відкриті всі 
шляхи до щасливого, творчого 
життя.

Жінки СРСР беруть широку 
участь в управлінні державою 
і в радянському будівництві. 
280 жінок є депутатами Вер
ховної Ради СРСР, 2.209 жінок 
—депутатами Верховних Рад со
юзних і автономних республік, 
понад півмільйона жінок—депу
тати місцевих Рад. Серед народ
них суддів і народних засідателів 
жінок більш як 40 процентів.

Великий приклад Радянсько
го Союзу запалює жінок країн 
народної демократії в їх бороть
бі за будівництво нового жит
тя. Жінки Китаю беруть діяль
ну участь у відбудові і підне
сенні промисловості, сільського 
господарства країни і у здійснен
ні демократичних перетворень. 
Разом з усіма трудящими своїх 

країн успішно будують соціа
лізм жінки Польщі, Чехосло- 
ваччини, Угорщини, Румунії, 
Болгарії, Албанії, Монгольської 
Народної Республіки. Жінки 
Німецької Демократичної Рес
публіки борються за єдину не
залежну демократичну Німеч
чину.

В капіталістичних, колоніаль
них і залежних країнах жінки 
відзначають день 8 березня в 
обстановці дальшого наступу 
капіталу на життєвий рівень і 
демократичні права трудящих. 
Американо-англійські імперіа
лісти використовують підготов
ку до нової війни для ще біль
шого пограбування народів і 
одержання надприбутків. У ка
піталістичних країнах розду
ваються воєнні бюджети, збіль
шуються податки з населення, 
підвищуються ціни на промис
лові і продовольчі товари, ско
рочується мирне виробництво, 
сотні тисяч трудящих попов
нюють армію безробітних. Ще 
більш гіршає становище тру
дящих жінок і дітей, мільйони 
яких гинуть від непосильної 
праці, голоду і хвороб.

Перед лицем загрози нової 
світової війни дедалі тісніше 
згурт^ує свої ряди табір миру 
і демократії, зростає і міцніє 
міжнародний фронт борців за 
мир, очолюваний Радянським 
Союзом. Близько шестисот мі
льйонів чоловік поставили свої 
підписи під Зверненням про 
укладення Пакту Миру між 
п'ятьма великими державами.

Міжнародний жіночий день 
трудящі жінки всього світу 
проводять під лозунгом поси
лення боротьби за мир, проти 
загрози нової війни, підготов- 
люваної амерпкано-англійськи- 
мп імперіалістами. В ряди бор
ців за мир і демократію стають 
все нові й нові мільйони жі
нок. Міжнародна демократична 
федерація жінок, яка об'єднує 
135 мільйонів жінок в 64 краї
нах світу, провадить послідов
ну боротьбу за мир, за еко
номічні і політичні права тру
дящих жінок, за життя і май
бутнє дітей. В цій боротьбі 
щораз активнішу участь беруть 
жінки колоніальних і залеж
них країн.

Мільйони жінок в країнах 
капіталу борються за підвищен
ня заробітної плати, за впро
вадження державної системи 
охорони праці і соціальне 
страхування, за збільшення 
державних витрат на народну 
освіту і охорону здоров'я дітей.

Трудящі жінки всіх країн ви
магають заборони атомної зброї, 
скорочення озброєнь, укладення 
Пакту Миру, виступають проти 
кривавої агресії американського 
імперіалізму в Кореї. В аван
гарді міжнародного демократич

ного руху жінок ідуть жінки 
Радянського Союзу і країн на
родної демократії.

Обов'язок радянських жінок 
— ще більше розширювати і 
зміцнювати інтернаціональні 
зв'язки з жінками всіх країн, 
разом з ними активно боротися 
за мир в усьому світі, за друж
бу між народами, проти імпе
ріалістичних паліїв нової світо
вої війни.

Центральний Комітет Всесоюз
ної Комуністичної партії (біль
шовиків) пропонує всім партій
ним організаціям провести Між
народний жіночий день 8 берез
ня під знаком мобілізації сил 
радянських жінок на боротьбу 
за нове могутнє піднесення со
ціалістичної економіки і куль
тури, залучення жінок до все
народного соціалістичного зма
гання за дострокове виконання 
плану 1952 року в усіх галу
зях народного господарства.

ЦК ВКП(б) закликає жінок 
—робітниць, інженерів і техні
ків ще більш наполегливо і 
енергійно боротися за підви
щення продуктивності праці, 
більше проявляти ініціативи у 
боротьбі за випуск продукції 
високої якості і зниження її 
собівартості, за економію сиро
вини, матеріалів і електроенер
гії, сміливіше оволодівати но
вою технікою і передовими ме
тодами праці.

ЦК ВКП(б) закликає жінок— 
колгоспниць, робітниць МТС і 
радгоспів, спеціалістів сільсько
го господарства безустанно бо
ротися за підвищення врожай
ності всіх сільськогосподарсь
ких культур, всемірний розви
ток громадського тваринництва 
і зростання його продуктив
ності, широке впровадження в 
колгоспне і радгоспне вироб
ництво досягнень агрономічної 
науки і передового досвіду, 
дальше зміцнення і всебічний 
розвиток громадського госпо
дарства колгоспів.

Жінки—працівники науки і 
культури—повинні наполегли
во рухати вперед радянську 
науку і техніку, спрямовувати 
свої творчі сили і здібності на 
нове піднесення соціалістичної 
культури, літератури і мистец
тва, народної освіти і охорони 
здоров'я.

Інтереси будівництва кому
ністичного суспільства в нашій 
країні вимагають від партійних 
організацій дальшого залучен
ня жінок до громадсько-продук
тивної праці в промисловості, 
на транспорті, в сільському 
господарстві, підвищення актив
ності жінок в усіх галузях гро
мадсько-політичного, державно
го, господарського і культур
ного життя. Партійні органі
зації повинні посилити роботу
(Закінчення на 2-й стор.).
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Про Міжнародний жіночий день 8 березня
Постанова ЦК ВКП(б)

(Закінчення).

в справі політичної освіти жі
нок, постійно дбати про підви
щення їх культурного і техніч
ного розвитку, зростання їх 
політичної і виробничої актив
ності. ЦК ВКП(б) пропонує 
партійним, радянським, проф
спілковим і комсомольським ор
ганізаціям краще використати 
зрослі можливості висування 
жіночих кадрів, сміливіше ви
сувати передових жінок на ке
рівну роботу в партійних, ра
дянських, господарських, проф
спілкових і комсомольських

* Колгоспна партійна організація в дні підготовки
У 1952 році колгоспники ар

тілі імені Сталіна, Бандурівсь- 
кої сільради, зобов'язалися ви
ростити на кожному гектарі по 
20 центнерів озимої пшениці, 
35 центнерів кукурудзи, 350 
центнерів цукрових буряків і 
180 центнерів картоплі. Тва
ринники колгоспу дали слово 
до 20 жовтня 1952 року вико
нати річний план розвитку гро
мадського тваринництва.

Партійна організація очолила 
боротьбу колгоспників за вико
нання взятих зобов'язань. На
самперед ми розставили кому
ністів так, щоб партійний вплив 
відчувався на всіх ділянках 
колгоспного виробництва.

Пам'ятаючи, що долю май
бутнього врожаю в значній мірі 
вирішуватиме старанна підго
товка і проведення в стислі 
строки і на високому агротех
нічному рівні весняної сівби, 
члени і кандидати партії вели
ку увагу приділяють питанням 
організації соціалістичного зма
гання хліборобів за успішне 
завершення підготовки до весни.

Агітатори-комуністи і комсо

Поліпшити
Бригадир рільничої бригади 

колгоспу імені Леніна, Прото- 
попівської сільради, комсомо
лець Микола Прокопенко вва
жається слухачем політшколи. 
За чотири з половиною місяця 
у політшколі проведено 20 за
нять, а т. Прокопенко відвідав 
лише 3.

17 пропусків — надто не- 
прпглядна картина. Дивуватися 
доводиться не тільки несумлін
ному ставленню цього комсо
мольця до підвищення рівня 
своїх політичних знань. Біль
ше всього кидається в очі бай
дужість комсомольської органі-

З великою активністю прой
шли жіночі збори на Олександ
рійській електростанції. З 
доповіддю про завдання жі
ночої ради па виробництві вис
тупила представник міськкому 
КП(б)У тов. Морозова. Першою 
після доповіді взяла слово де
сятник ремонтної групи тов. 
Проскуріна.

—Біля половини всього ко
лективу нашого підприємства, 
—говорить тов. Проскуріна, — 

органах, у всіх галузях народ
ного господарства і культури.

Партійні, профспілкові, комсо
мольські організації, радянські і 
господарські органи повинні по
силити повсякденне піклування 
про поліпшення умов праці і 
побуту трудящих жінок, пода
вати постійну допомогу жіпці- 
матері в справі виховання ді
тей, забезпечити дальше роз
ширення сітки і поліпшення 
роботи дитячих і лікувальних 
установ, громадських їдалень, 
пошивочних майстерень, праль
них і інших підприємств по
бутового обслужування, що по

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВСЕСОЮЗНОЇ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ (більшовиків).

------------------ООО------------------
Партійне життя

мольці виступили' ініціаторами 
соціалістичного змагання серед 
ремонтників сільськогосподар
ських машин і причіпного ін
вентаря, популяризують кра
щий досвід роботи коваля Оме
ляна Бережного та тесляра 
Петра Тараненка.

У всіх бригадах і ланках 
агітатори провадять масово-ви
ховну роботу. Пов'язуючи свої 
політичні бесіди з життям ар
тілі, вони підтримують ініціати
ву передових колгоспників, роз
повідають про їх методи праці. 
Агроном колгоспу комуніст 
т. Вакало на яскравих прикла
дах із життя своєї артілі дово
дить хліборобам про переваги 
укрупненого колективного гос
подарства, про значення агро
біологічної науки у вирощуван
ні високих врожаїв.

З ініціативи партійної орга
нізації в усіх бригадах облад
нано червоні кутки, де вечора
ми збираються молоді і літні 
колгоспники послухати бесіду 
агітатора, почитати книгу, га
зету, журнал. В дні весняної 
сівби всю агітаційно-масову ро

виховання
зації та її секретаря Ганни 
Обертас до справи налагоджен
ня виховної роботи серед ком
сомольців і неспілкової молоді.

Два з половиною місяця ми
нуло з дня проведення звітно- 
виборних комсомольських збо
рів, на яких велика увага при
ділялась питанням ідейного ви
ховання молоді. Але прийняте 
рішення не виконується. З то
го часу секретар колгоспної 
комсомольської організації т. 
Обертас не спромоглася навіть 
скликати комсомольських збо
рів. Про роботу гуртків худож
ньої самодіяльності нічого й 

ВИСОКА АКТИВНІСТЬ ЖІНОК
є жінки. Вони активну участь 
беруть у виконанні виробничо
го плану. Багато наших робіт
ниць—стахановки. Поширюва
ти досвід передовиків серед ро
бітниць—першочергове завдан
ня жіночої ради. Тов. Проску
ріна вказала про необхідність 
організувати жінок на боротьбу 
за культуру на виробництві.

Чергова головного щита ста- 
хановка т. Петропавловська у 
виступі поділилась досвідом 

легшують домашню працю жі
нок.

Центральний Комітет Все
союзної Комуністичної партії 
(більшовиків) вітає всіх 
трудящих жінок Радянсько
го Союзу в Міжнародний 
жіночий день 8 березня і 
висловлює тверду впевненість в 
тому, що радянські жінки ще 
більше підвищать свою творчу 
активність на всіх ділянках ко
муністичного будівництва, бу
дуть і далі самовіддано боро
тись за зміцнення могутності 
нашої великої радянської со
ціалістичної Батьківщини.

до весни
боту буде перенесено безпо
середньо в поле. Для польових 
станів із колгоспної і сільської 
бібліотеки виділено пересувні 
бібліотечки, туди будуть достав
лятися свіжі газети й журнали.

Щоденна, цілеспрямована ма
сово-політична робота, що її 
провадять агітатори під керів
ництвом партійної організації, 
позитивно впливає на хід під
готовки артілі до сівби. Уже 
повністю відремонтовано весь 
сільськогосподарський інвентар, 
очищено і доведено до конди
цій посівне насіння, вивезено 
на поля понад 5.000 возів міс
цевих добрив.

Але в нашій роботі є й не
доліки. Вже кілька місяців ми 
збираємось обладнати пересув
ний агітпункт, та добрі наміри 
поки що залишаються не здійс
неними. Не придбано радіоприй
мачів для вагончиків трактор
них бригад. Все це треба обо
в'язково зробити до початку 
весняних польових робіт.

О. Зінченко, 
секретар парторганізації 
колгоспу імені Сталіна, 
Банду рівської сільради.

МОЛОДІ
говорити — про них в колгоспі 
зовсім забули.

Такий стан в комсомольсь
кій організації створився тому, 
що райком ЛКСМУ і партійна 
організація артілі керівництво 
роботою цієї комсомольської ор
ганізації пустили па самоплив. 
Працівники райкому комсомо
лу, буваючи в колгоспі, не по
дають практичної допомоги се
кретарю комсомольської орга
нізації в питаннях внутріспіл
кової і масово-виховної роботи 
серед молоді.

Т. Андревв, 
керівник політшколи.

своєї роботи, взяла на себе під
вищені зобов'язання.

Про підвищення технологіч
них знань робітниць говорила 
у своєму виступі плановпк-нор- 
мувальник тов. Бекетова.

Інші робітниці, які виступа
ли на зборах, звертали увагу 
на потребу організувати худож
ню самодіяльність, контроль за 
роботою побутових і культур
но-освітніх закладів.

На честь сесії 
Верховної Ради СРСР

Працюємо високопродуктивно
В минулому році колектив 

автотранспортної контори трес
ту «Укрвуглемонтаж» переви
конав план вантажоперевезень. 
Собівартість перевезень зниже
на на 11,5 процента.

Ще кращих показників доби
лися робітники механічних 
майстерень. Середній виробіток 
токарів і автослюсарів становить 
145 процентів.

В новому році наш колектив 
не знижує виробничих темпів. 
Включившись у соціалістичне 
змагання за дальше піднесення 
продуктивності праці, підви
щення якості продукції, зни
ження її собівартості, економне 
витрачання матеріалів, трудящі 
вишукують і приводять в дію 
нові виробничі резерви. Попов
нюються ряди стахановців. Се
ред водіїв і ремонтників майже 
немає таких, які б не викону
вали норм. Особливо зросла ви
робнича активність колективу 
в ці дні. Ставши на трудову

Виробничі досягнення
Виробничими досягненнями 

зустрічає сесію Верховної Ради 
СРСР колектив Байдаківського 
вуглерозрізу. Несучи стаханов- 
ську вахту на честь сесії, брига
да машиніста екскаватора Ми
коли Якини 3 березня викона
ла денну норму на 140 про
центів. Високих показників до
сягай машиністи електровозів 
Сергій Самохвал, Захар Устен- 
ко, Іван Крутько. Кожний з 
них виконав завдання па 130— 
145 процентів.

Гірники наслідують приклад 
машиніста вугільного комбайна

Трудове піднесення
Трудовими успіхами відзна

чає відкриття сесії Верховної 
Ради СРСР колектив заводу 
«Червоний ливарник». Переви
конавши лютневий план, ли
варники з перших днів березня 
працюють на високому рівні.

Значних успіхів добивається 
коваль Захар Чернявський. На 
виготовленні вилок для роликів 
він зробив спеціальне присто
сування. Це допомогло йому 
вдвічі прискорити виконання 
завдання. Формувальник Гурій 
Берест робить щільні клапани 
для електростанції. Робота від
повідальна і складна. Тов. Бе
рест своїм сумлінним ставлен
ням до роботи своєчасно і якіс
но виготовляє деталі, щодня

Перевиконують план
Колектив Олександрійського 

м'ясокомбінату в минулому мі
сяці перевиконав виробничий 
план.

Найкраще попрацював майс
тер забійного цеху Олексій 
Бугайов, який виробив у люто
му дві місячні норми.

------------
Видача облігацій нової позики

Почалась видача облігацій Дер
жавної позики розвитку народно
го господарства СРСР (випуск 
1951 року). При одержанні заробіт
ної плати за другу половину лю

вахту на честь сесії Верховної 
Ради СРСР, багато стахановців 
множать свої виробничі успіхи. 
Шофери тт. Грибак і Покора 
довели свій виробіток до 170 
процентів. їх набагато випере
дили слюсарі тт. Ткаченко і 
Мороз. Кожний з них виконує 
норми на 227 процентів. Три з 
половиною норми—такий показ
ник токаря т. Бондаренка.

Профспілкова організація ши
роко популяризує передовиків і 
їх досвід, використовуючи для 
цього такі форми, як робітничі 
збори, стінну газету, Дошку 
пошани.

Колектив нашої контори зо
бов'язався викопати річний ви
робничий план до 35 роковин 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції і до кінця року 
перевезти понад завдання 60 
тисяч тонн вантажів.

І. Коваль, 
голова місцевого комітету 

профспілки.

Тихона Михайлова. Машиніст 
електровоза Леонід Карлюк 
склав особистий стахановський 
план підвищення продуктив
ності праці. Нині замість 90 
тонн він вивозить за рейс 120 ** 
тонн вугілля.

Склали особисті стахановські 
плани також машиністи екска
ватора Олександр Лепихін, 
Олександр Могильний і інші пе
редові люди підприємства.

П. Решетняк, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

виконує норму на 150—180 
процентів.

Стахановською працею від
значається стругальник Андрій 
Жигель. Обробляючи деталі для 
Байдаківської брикетної фабри
ки, він зробив пристосування. 
Завдяки цьому його виробіток 
підвищився на 40 процентів.

Колектив заводу енергійно 
підхопив почин знатного гір
ника Донбасу Тихона Мпхайло- 
ва. 12 новаторів виробництва 
склали особисті плани і день 
у день підвищують продуктив
ність праці.

0. Трацевський, 
старший нормувальник заводу 

.Червоний ливарник".

Добрих успіхів домоглися 
майстри ковбасного цеху Віктор 
Борисов і Федір Левченко. Вони 
дали ковбасних виробів 12 тонн 
при плані 6.

П. Рабинович, 
директор м'ясокомбінату.

того робітники і службовці роб
лять останній внесок по перед
платі цієї позики.

У нинішньому році по цій по
зиці відбудуться два тиражі,
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^52 Микола Васильович Гоголь
☆ ☆☆

Великий російський письменник
Микола Васильович ГОГОЛЬ.

Шанують пам'ять великого 
російського"

У бібліотеці рудоремонтного 
заводу до 100-річчя з дня смер
ті М. В. Гоголя виготовлено 
великий фотомонтаж. Часто бі
ля нього можна бачити групи 
робітників і робітниць, які, 
слухаючи бесіди завідуючої біб
ліотекою т. Турбаївської, прог-

Красиво оформлені альбоми 
до 100-річчя з дня смерті М. В. 
Гоголя виготовили учні Олек
сандрійської середньої школи 
імені Горького. Крім портретів 
письменника, в альбомах багато 
художніх ілюстрацій до творів 
Гоголя, намальованих дітьми. 
Викладач тов. Титаренко до 
ювілейних днів намалював ве
ликий портрет Миколи Васильо
вича Гоголя. Учасники літера
турних гуртків випустили спе-

*
Працівники Морозівського 

клубу та бібліотеки до 100-річ
чя з дня смерті М. В. Гоголя 
виготовили бібліографічний пла
кат, організували книжкову 
вітрину творів письменника.

В читальному залі бібліотеки 
провадиться колективне читан-

Конференція глядачів
До 100-річчя з дня смерті 

класика російської літератури 
Миколи Васильовича Гоголя 
Олександрійський міський те
атр показав п'єсу «Одруження».

Конференція глядачів, яка 
відбулась напередодні ювілею 
великого письменника, відзна
чила, що колектив театру ус

письменника
лядають ілюстрації до творів 
великого російського письмен
ника.

Цікаві бесіди про життя і 
літературну діяльність М. В. 
Гоголя проведені з трудящими 
в червоному кутку, в цехах і 
гуртожитках.

♦
ціальні номери літературної га
зети. На групових учнівських 
зборах вчителі тт. Масло, Мі- 
хелєва, Козлова прочитали до
повіді про життя і літературну 
діяльність Гоголя.

Після доповіді діти виступа
ли з читанням уривків творів 
письменника та інсценіровками 
з окремих розділів «Тараса 
Бульби», «Мертвих душ» та ін
ших.

*
ІІЯ творів М. В. Гоголя з послі
довним обговоренням. Уже про
читано твір «Шинеля» і окремі 
уривки з поеми «Мертві душі».

11а вечорі, присвяченому па- 
м‘яті Гоголя, буде дано кон
церт.

пішно справився з виставою.
У часники конференції—заві

дуючий партійним кабінетом 
міськкому партії тов. Морозов, 
заслужений артист УРСР тов. 
Сагайдаров, учениця 10 класу 
т. Корольська і інші вислови
ли ряд критичних зауважень 
на адресу окремих виконавців.

Безсмертний геній російського народу
«...Який чарівний, який роз

кішний літній день у Малоро
сії!.. Все немов би завмерло: 
вгорі лише, в небесній глиби
ні дріжить жайворонка, і сріб
ні пісні линуть по повітряних 
щаблях на улюблену землю, 
та зрідка крик чайки або дзвін
кий голос перепела лунає в 
степу. Ліниво і бездумно, наче 
гуляючи без мети, стоять під
хмарні дуби, і осліплюючі уда
ри сонячних променів запалю
ють цілі живописні маси лис
тя, накидаючи на інші, темну, 
як ніч, тінь,г по якій тільки 
при сильному вітрі бризкає зо
лото».

Так починає Гоголь повість 
свою «Сорочинськийярмарок»... 
Любов до рідної землі і любов 
до рідного, російського слова, 
і дивна чистота, і сила в опи
суванні природи і людей—все 
це зливається у великого пись
менника в*єдиному могутньому 
потоці розповіді, і’ яку б сто
рінку його безсмертних книг 
ми не відкрили, на якому б 
рядку не зупинили нашу ува
гу, могутність поетичного та
ланту захоплює, чарує нас і 
веде за собою, і ми перелистуємо 
і перелистуємо ці сторінки, упи
ваючись, насолоджуючись ни
ми, радіючи тому, що радувало 
письменника, обурюючись ра
зом з ним, ненавидячи всією 
душею, що так ненавидів і так 
нещадно викривав він.

Гоголь з великою сплою лю
бив широкий світ народного 
життя; безмежно мила йому 
чарівна поезія народу, «...все, 
що народ може мати оригіналь
ного, типового, все це радісни
ми квітами, — як говорив Бє
лінський,—блищить в цих пер
ших поетичних мріях Гого
ля...» Але настільки ж нена
висні йому були оточуючі його 
порядки жорстокого миколаївсь
кого режиму, що настали вслід 
за придушенням повстання де
кабристів. Здавалось, хвилі 
розгнузданої реакції захлесну
ли в Росії все живе, демокра
тичне, все, що рвалось до 
світла і свободи.

«Як тяжко бути заритому 
разом з творіннями низької 
незнаності в мовчанку мерт
вих!—писав Гоголь у 1827 ро
ці з Ніжина одному з своїх 
друзів.—Ти знаєш всіх наших 
існуючих, всіх, що населяють 
Ніжин. Вони задавили корою 
своєї земності нікчемного са
мовдоволення, високе призна
чення людини. І між цими іс-

---------------- <><>Х>—------------

Павло тичина Гоголь наїи, велике серце
Гоголь наш, велике серце! 
Ти за правду зносив гніт. 
Вірив ти: народ твій буде 
першим з перших на весь світ!
Ти казав: Вітчизно люба, 
з ворогом я поборюсь! 
Буде мчать поміж народів 
мов та трійка—славна Русь... 
Мисль одкритись хоче людям 
з рабства звільняться усі. 
Де ж богатирям родитись 
як не тут, не на Русі?
Проти панства, кріпосництва 
йшли з тобою в лютий час: 
Пушкін — друг твій і учитель, 
твій сердечний друг Тарас.
Як ходив ти лугом Волги

★
Микола ВІРТА

★
тотамп я повинен перебува
ти...»

Ця ненависть будить у вісім
надцятирічного Гоголя незви
чайну жадобу суспільної діяль
ності; його клятва «ні жодної 
хвилини короткого життя свого 
не загубити, не зробивши 
блага», стає для нього зако
ном всього його існування 
і поетичної діяльності. Гоголь 
присвячує себе великому приз
наченню—служити народу, іти 
поперед його, всю свою ба
гатющу і неповторну худож
ню натуру віддати описуванню 
великих животворних сил у 
народі, що містяться в гли
боких і благородних людських 
характерах, не переставати сло
вом—цією найвеличнішою збро
єю письменника — боротися з 
тими, хто в своєму самовдово
ленні готовий був задавити ви
соке призначення людини на 
землі.

Мерзотність кріпацтва, без
дарність і жорстокість влади 
імущих, система, заснована на 

І батозі і каторзі, на безудержно- 
му хабарництві, на зневажли
вості до людських законів і до 
простої людини, обурювали во
лелюбний дух Гоголя.

Гнівним протестом проник
нути його повість «Тарас Буль
ба», в якій Гоголь розкриває 
могутнє прагнення народу до 
свободи, великі сили, закладе
ні в народі, ненависть його до 
ворогів, любов до вітчизни.

Після «Ревізора», після пер
шого тома «Мертвих душ» ви
криті Гоголем Хлестакови, го
родничі, Чічікови, Ноздрьови, 
Собакевпчі і Манілови стали 
особливо ненавидіти його. Го
голь у своїх безсмертних тво
рах зриває маски з негідників, 
очолюваних Миколою першим

| Палкиним.
В Росії тих років влада бу

ла в руках душителів свободи 
і правди, в руках катів наро
ду, але і тоді пробивалися па
ростки культури народної, во
лелюбної, прогресивної. В тво
рах Гоголя, де подана величез
на галерея різноманітних ви
родків, хабарників, насильни
ків, розпутників, немає й тіні 
песимізму. Поряд з гниллю ре
жиму миколаївської Росії рос
ло те здорове, чим сповнене 
народне життя; поряд з піть
мою набирали силу промені

й берегом Дніпра-ріки, 
ти все думав, щоб народи 
поєднались на віки.
Дружби ти бажав, братерства, 
ти бажав багатих жнив: 
український і російський 
два народи поріднив.
Гоголь наш, велике серце! 
Ти за правду зносив гніт. 
Вірив ти: народ твій буде 
першим з перших на весь світ! 
Наш народ радянський, дужий 
мир усім несе тепер.
Розступітеся, країни,— 
трійка мчить—СРСР!
В боротьбі за справу миру, 
за ясне життя нове 

| світла, вони, в це вірив Го
голь, переможуть і заллють 

| своїм животворним сяйвом не
осяжні простори рідної землі, 
яку письменник так любив і 
так оспівав.

Гоголь дорогий радянській 
людині, тому що разом з Пуш
кіним боровся за свободу всіх 
пригнічених поміщиками і чи
новниками, за те, що викривав 
антинародну суть тодішніх по
рядків.

Він дорогий радянській лю
дині, тому що стояв за народ 
всією своєю великою душею і 
змалював для поколінь образи 
безстрашних і бунтівних синів 
народу, тим, що своїми твора
ми будив у народі прагнення 
до кращої долі.

Гоголь дорогий нам ще і то
му, що він відчував сильно і 
глибоко всю красу Батьків
щини, сили, закладені в наро
ді, велике майбутнє його.

Нам дорогий той Гоголь, в 
якому відобразилась, як сказав 
Бєлінський, «справжня істина 
життя, народність, оригіналь
ність», який так любив велику 
російську мову і збагатив її 
для нас.

Великі наші вожді Ленін і 
Сталін у своїх працях не раз 
зверталися до творчості Гоголя 
для того, щоб згубним гегелів
ським визначенням прикувати 
до ганебного стовпа тих, хто 
стоїть на шляху боротьби тру
дящих за нове життя.

Живе ще в труменах і гаррі- 
манах гоголівський Хлестаков, 
його Держиморда — в макарту- 
рах і гуверах, бродять ще по 
білому світі праві соціалісти— 
сучасні манілови, повно ще 
ноздрьових і іншої нечисті, 
від якої треба буде чистити 
світ, як очистили ми від неї 
нашу радянську землю.

Ненависть, якою були зуст
рінуті твори Гоголя в середо
вищі тодішніх держиморд, пере
слідування письменника і зну
щання над ним похитнули під 
кінець життя письменника те 
велике і незвичайне, що було 
таке сильне в ньому.

Але суперечності, які були 
в творчості письменника, серйо
зні помилки останніх днів його 
життя не погасили, та і не 
могли погасити любові народу 
до свого генія.

Ім'я його безсмертне у сві
домості народу, тому що на
родові він віддав свій талант і 
своє життя. Він з народом і 
зараз і на багато віків!

кожен з нас тебе сьогодні 
співучасником зове.
Сміх твій грізний, справедливий, 
слово гостреє твоє 
паліїв війни вражає, 
зрадників Вітчизни б‘є.
Глянь навколо: люд трудящий 
скрізь хвалу тобі співа.
Щастя в нас, людини розквіт, 
творчості душа жива!
Кат кричить з-за океану.— 
що той крик богатирям?
Силу ми даєм каналам, 
гідростанціям, морям.
Сила в нас і єсть і буде.
О, яке зростання мас! 
Тож народи всього світу 
вчаться мудрості у нас.
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Шляхи підвищення 
продуктивності тваринництва

Тваринники колгоспу імені 
18 з'їзду ВКП(б) торік доби
лись значних успіхів у справі 
збільшення поголів'я худоби та 
підвищення її продуктивності. 
Це сприяло зростанню грошо
вих доходів артілі від тварин
ництва. Так, з загального дохо
ду колгоспу 1 мільйон 411 ти
сяч карбованців понад 400 ти
сяч одержано від тваринництва. 
В тому числі—142 тисячі від 
молочно-товарної ферми.

Минулого року за перевико
нання плану розвитку тварин
ництва колгосп премійовано 
вантажною автомашиною «ГАЗ 
—51». Другу автомашину ми 
одержали за продане молоко 
державі.

Робота на фермах у пас про
вадиться за планом. Суворий 
облік і контроль — основа ви
робничого успіху. Ми враховує
мо і* 1 * З'уковуємо все — надої, 
пагулщтапуск корів, живу ва
гу тварин і т. д.

го уряду в Пекіні і Петербурзі 
експедицію Пржевальського вирі-

1 шено відкликати.
Ця нова перешкода лише зміц

нює прагнення вченого у досяг
ненні поставленої мети: „Не пос
тупимося англійцям честю відкрит
тя! Для нас Тібет—це справа на
уки, для них—нова Індія!"—гово
рить Пржевальський.

З допомогою передових росій
ських учених Пржевальський до
бивається нової експедиції, яка 
стала найплодотворнішою за свої
ми наслідками. Влітку 1879 року 
він з своїм маленьким караваном 
пересікає рівнину Західного Ки
таю. В надзвичайно тяжких умо
вах експедиція просувається до 
своєї довгожданної мети—Тібету.

В гой час, як вся світова преса 
оголошує про загибель Пржеваль
ського, його експедиція виходить 
на найвище узгір'я світу—Тібет.

Повернення вченого на батьків
щину вітає вся передова Росія.

Л. Сірченко, кіномеханік.

У підвищенні продуктивності 
худоби велику роль відіграє 
розпорядок дня. Торік, перей
шовши на двозмінну роботу, ми 
підвищили надій на фуражну 
корову на 660 літрів. Доярка 
Віра Павлюк, яка першою пе
рейшла на двозмінну роботу, 
надоїла від кожної закріпленої 
за нею корови по 2.905 літ
рів молока. Особлива увага при
діляється чистоті. Не почистиш 
своєчасно корову—втратиш що
найменше півлітра молока.

Виключне значення має ра
ціональна годівля худоби. Весь 
літній період корови перебува
ють в таборах і випасуються 
вночі. Достатком кормів забезпе
чена худоба і на зиму.

На фермах установлені авто
поїлки, що полегшує працю 
тваринників і дає змогу худобі 
нити воду, коли і скільки їй

Худоба зимує в
Погано доглядається велика 

рогата худоба в колгоспі імені 
Хрущова. Завідуючий < фермою 
т. Мусулега не дбає про ство
рення нормальних умов для 
зимівлі тварин. 70 продуктив
них корів тут розміщено в при
міщенні без покрівлі. Крім то
го, годують їх лише грубими, 
не підготовленими кормами, а 
напувають один раз на день.

Художній фільм „Пржевальсь
кий", кіноповість про великого 
російського вченого-мандрівника, 
про людину, яка понад десять ро
ків свого життя провела в сідлі і 
пройшла шлях у тридцять тисяч 
кілометрів по Усурійській тайзі, 
Монголії, Китаю і Тібету.

1867 рік. Російське географічне 
товариство в Петербурзі. До віце- 
президента товариства Семенова 
прибуває з сміливими пропозиція
ми молодий викладач географії 
Микола Михайлович Пржевальсь- 
кий. Він мріє вивчити Центральну 
Азію, що являє великий інтерес 
для науки. Семенова зацікавив 
сміливий план Пржевальського, 
але товариство не має засобів для 
спорядження такої експедиції і 
Семенов пропонує вивчити Усу- 
рійський край.

Пржевальський вирушає в екс
педицію з невеликим загоном і до
сягає берегів Тихого океану.

Найціннішими матеріалами в га
лузі географії, ботаніки, зоології 

захочеться. А це дуже важ
ливо.

Цього року ми закріплюємо 
наші досягнення і боремось за 
ще кращі показники. Зараз 
складаються виробничі плани 
по кожній фермі. Доярки, сви
нарки, телятниці знають, за 
які показники повніші вони бо
ротись цього року.

Планом передбачено у 1952 
році організувати ситу годівлю 
корів зеленою масою. З цією 
метою ми посіємо на зелений 
корм 120 гектарів багаторічних 
трав, 20 гектарів озимої пше
ниці, 25 гектарів силосних 
культур і т. д.

Достаток зелених кормів 
збільшить надій молока на 500 
літрів від корови в порівнянні 
з 1951 роком.

Після виконання обов'язко
вих поставок плануємо продати 
на колгоспному ринку молоч
них продуктів на 300 тисяч 
карбованців. Крім того, планом 
передбачена відгодівля 150 сви
ней. Загальний доход від мо
лочно-товарної ферми і свино
ферми становитиме 880 тисяч 
карбованців.

Зараз ми організували раціо
нальну годівлю тварин, що вже 
дає непогані результати. Вжи
ваємо також заходи до збіль
шення яйценосності на птахо
фермах, виходу ягнят, збере
ження вовни тощо.

Для поліпшення утримання 
худоби ми приступили до заго
тівлі матеріалів для будівництва 
нового зразкового механізова
ного коровника, а також добу
дуємо телятник.

Намічені виробничим планом 
заходи по розвитку громадсько
го тваринництва будуть з честю 
виконані.

М. Губа, 
зоотехнік колгоспу.

поганих умовах
Трудова дисципліна на фер

мах низька. Так уже повело
ся тут, що кожна доярка два 
дні на тиждень не виходить на 
роботу.

Все це призвело до низької 
продуктивності корів. Так, се
редньодобовий надій молока тут 
не перебільшує 6 літрів. Його 
навіть невистачає для випою
вання телят. м. ЄфІМОВ.

„ПРЖЕВА ЛЬ СЬКИЙ“
збагатив Пржевальський російсь
ку науку, повернувшись з своєї 
першої подорожі.

Незабаром здійснюється давня 
мрія вченого: він направляється в 
Центральну Азію.

Дослідивши східну частину 
Центральної Азії. Пржевальський 
прагне вивчити її всю і проник
нути в Тібет.

Пржевальський і його супутни
ки самовіддано переносять всі 
труднощі і злигодні заради своєї 
високої і благородної мети. Екс
педиції вдається зробити відкрит
тя величезної ваги—знайти озе
ро Лоб-нор і довести, що внас
лідок зміни русла ріки, озеро пе
ремістилось, а не зникло.

Про успіхи експедиції, очолю
ваної Пржевальський, довідується 
Англія і прагне використати Тібет 
для своїх агресивних цілей...

Під виглядом вченого-ботаніка 
в Росію їде таємний агент Англії 
Гарольд Саймон.

В результаті інтриг англійсько

ПОДІЇ В КОРЕЇ
І Як повідомляв Головне коман

дування Народної армії Корейсь
кої Народно-Демократичної Рес
публіки, 2 березня з'єднання ко
рейської Народної армії в тісній 
взаємодії з частинами китайських 
народних добровольців продовжу
вали вести оборонні бої з амери- 
кано-англійськими інтервентами і 
лісинманівськими військами, зав
даючи їм втрат в живій силі і 
техніці.

2 березня зенітні частини На
родної армії і стрільці-мисливці за 
ворожими літаками збили три лі
таки противника.

Рух за єдність серед 
пакистанських селян

24 лютого в Канван Булака 
Сінг (округ Лахор) відбувся се
лянський мітинг, на якому була 
присутня велика кількість селян з 
навколишніх сіл.

Промовці, які виступили на мі
тингу. відзначили, що селянське 
питання можна розв'язати тільки 
шляхом ліквідації крупного по
міщицького землеволодіння і роз
поділу землі серед безземельних 
селян, а також закликали селян 
створювати селянські комітети.

Учасники мітингу вимагали від 
уряду припинити зганяння селян 

І з землі.

Трагедія англійських шахтарів
Лондонське радіо передало, що 

в минулому році в результаті не
щасних випадків у кам'яновугіль
них шахтах Англії загинуло 486 
чоловік.

Міністр палива та енергетики, 
який повідомив ці цифри, заявив, 
що в результаті вибухів у шах
тах вбито 83 чоловіка. Більшість 
же нещасних випадків відбуваєть
ся в результаті обвалів у шахтах.

Наслідки хазяйнування 
імперіалістів

Туберкульоз лютує 
на острові Суматра

Як повідомляє газета „Індіше 
курант", постійне недоїдання і 
відсутність медичної допомоги 
призвели до того, що в багатьох 
провінціях Індонезії збільшується 
число людей, які хворіють на ту
беркульоз. Число хворих на ту
беркульоз порівняно з 1940 р. те
пер збільшилось у чотири рази. 
Через відсутність необхідної ме
дичної допомоги туберкульоз стає 
бичем для індонезійського наро
ду. Газета «Індіше курант" пові
домляє далі, що на о-ві Суматра 
є лише два лікарі-спеціалісти по 
туберкульозу і одна лікарня для 
хворих на відкриту форму тубер
кульозу.

Відставка єгипетського уряду
За відомостями з Каїра, 1 бе

резня єгипетський уряд Алі 
Махер-паші заявив про свою від
ставку.

(ТАРС).

В країнах народної демократії

В Народній Республіці Албанії запроваджено обов'язкове по
чаткове навчання. Всі діти шкільного віку навчаються в учбових зак
ладах. Велика увага приділяється позашкільному вихованню молодого 
покоління. Споруджено дванадцять Будинків культури, сімнадцять 
піонерських будинків, сотні читальних залів і спортивних майданчиків 
для школярів.

На знімку: в одному з піонерських будинків Албанії.
Фото Албанського Телеграфного Агентства.

Прескліше ТАРС.

Назустріч Міжнародному жіночому дню
ВАРШАВА. По всій країні роз

горнулась підготовка до Міжна
родного жіночого дня. В Краківсь
кому воєводстві відбулися числен
ні збори. Вони пройшли під ло
зунгом боротьби за мир, широкої 
участі польських робітниць і се
лянок в соціалістичному будів

Підготовка в Румунії до Міжнародного 
жіночого дня

Трудящі жінки Румунії активно 
готуються до Міжнародного жіно
чого дня. На честь наступного 
свята на багатьох промислових 
підприємствах тисячі робітниць 
стали на трудову вахту. Члени 
другої виробничої бригади Тімі- 
шоарської текстильної фабрики 
на ознаменування 8-го березня з 
двох верстатів перейшли на об
служування трьох верстатів.

У робітничих і сільських клу

Величезна популярність в Китаї творів 
М. В. Гоголя

Великий російський письменник 
М. В. Гоголь є одним з найпо- 
пулярніших письменників у Китаї.

В поширенні творів М. В. Го
голя і популяризації його твор
чості в Китаї величезну роль ві
діграв видатний китайський пись- 
менник-революціонер Лу Сінь.

У лютому 1935 року Лу Сінь 
приступив до перекладу на ки
тайську мову книги Гоголя „Мерт

Застосування радянських
СОФІЯ. На залізничному транс

порті Болгарії успішно застосо
вуються радянські методи праці. 
Чудових результатів добились бол
гарські машиністи в боротьбі за 
водіння великовагових составів. У 
1951 році залізничники перевезли 

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Олександрійська 
Іннубаторно-птаківнича станція

з 5 березня цього року розпочинає про
даж для всього населення міста і району в 
необмеженій кількості: курчат, гусят, каче- 
няч, індюшат.

Звертатись: Майдан Революції, № 19.
Дирекція.

Загублений лікарський лист серія 1964 за № 023725, що 
жить 1І-й лікарні селища Димитрове, вважати недійсним.

нале-

Нарсуд першої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Ткаченка Володимира Даниловича про розторгнення шлю
бу з громадянкою Ткаченко Марією Федорівною, які проживають в 
місті Олександрії.

ництві. Активно готуються до 
святкування Міжнародного жіно
чого дня жінки-селянки. У цьому 
році вони вирішили добитися під
вищення врожайності полів і збіль
шення продуктивності тваринниц
тва.

бах, на підприємствах, в устано
вах і школах активістки Союзу 
демократичних жінок виступають 
з доповідями, проводять бесіди.

Організації Румунського това
риства по зміцненню зв'язку з 
СРСР створюють виставки і фо
товітрини, що відображають 
участь радянських жінок у спо
рудженні великих будов комуніз- 
Му’ (ТАРС).

ві душі". Він закінчив переклад 
першого тома „Мертвих душ" за 
кілька місяців до смерті, і в ли
стопаді 1935 року твір великого 
російського письменника вийшов 
окремим виданням.

Поема „Мертві душі" у перек
ладі на китайську мову видава
лася 17 разів. Крім „Мертвих душ", 
Лу Сінь переклав кілька інших 
творів М. В. Гоголя.

методів праці в Болгарії
понад норму 2 млн. тонн ванта
жів. За прикладом радянських за
лізничників розгорнулось змаган
ня за зразкові дільниці колії. За
раз у країні є понад 700 зразко
вих бригад шляховиків.

(РАТАУ).
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Завтра—Міжнародний жіночий день
Слава радянським жінкам— 

активним будівницям комунізму, 
палким патріоткам нашої вели
кої соціалістичної Батьківщини!

Славні радянські 
патріотки

Таких жінок не бувало і не могло бути за старих часів.
Й. В. СТАЛІН.

Трудящі Радянського Со
юзу відзначають в цьому 
році Міжнародний жіночий 
день 8 березня в умовах 
дальшого піднесення соціа
лістичної економіки і куль
тури нашої Батьківщини.

Під керівництвом кому
ністичної партії радянський 
народ успішно виконав пер
шу післявоєнну п'ятирічку 
1 в Р°Ц* Досяг нових
крупніОш^спіхІв в галузі 
промисловості, сільського 
господарства, культури. Ши
роко розгорнулось споруд
ження великих будов кому
нізму—гігантських електро
станцій 1 каналів. З кожним 
роком підвищується матері
альний добробут трудящих.

Перемоги мирного будів
ництва радянського народу 
яскраво свідчать про силу І 
могутність нашої держави, 
яка упевнено будує кому
нізм.

На всіх ділянках громад
сько-політичного, господар
ського 1 культурного життя 
жінки беруть найактивнішу 
участь.

Велика Жовтнева соціа
лістична революція визво
лила жінок, дала їм вперше 
в історії, політичну 1 еконо
мічну рівноправність 1 ство
рила всі умови для роз
витку їх творчих здібнос
тей.

В, І. Ленін і И. В. Сталін 
завжди вважали одним з 
найголовніших завдань ра
дянської влади залучення 
жінок до громадсько-вироб
ничої праці, до активної 
участі в громадському 1 по
літичному житті. В резуль
таті величезної організатор
ської 1 виховної роботи пар
тії 1 уряду в нашій країні 
виросли нові люди, нові 
жінки — активні будівники 
комунізму.

Десятки мільйонів жінок, 
знаючи, що вони працюють 
на себе, на благо своєї Віт
чизни, знаючи, що їх праця 
перетворює нашу країну в 
несокрушиму фортецю, са
мовіддано трудяться на під
приємствах промисловості, 
на транспорті, в сільському 
господарстві, на великих 
будовах комунізму.

Сотні жінок нашого міста 
1 району беруть найактив-

------------------♦

Передовики колгоспного виробництва
Доярки колгоспу імені 18 з'їз

ду ВКП(б) Віра Павлюк, Ганна 
Коробка, Віра Білецька та Мар- 
фа Чорна торік першими в ра
йоні запровадили двозмінну ро-

Я*

231 порося від 11 закріплених 
свиноматок торік виростила 
свинарка колгоспу „Шлях до 

нішу участь в громадсько- 
1 політичному і культурному 

житті, працюють інженера
ми 1 техніками, учителями 
і лікарями, спеціалістами 
сільського господарства.

У відповідь на піклуван
ня більшовицької партії 1 
радянського уряду наші 
жінки-патріотки у промис
ловості і сільському госпо
дарстві сумлінно трудяться 
над зміцненням могутності 

| своєї рідної Вітчизни.
Новими виробничими ус

піхами жінки-трудівниці від
значають Міжнародний жі
ночий день 8 березня.

Нема в світі іншої краї
ни, де б так широко роз
горнулись творчі сили 
жінок.

— Центральний Комітет 
Всесоюзної Комуністичної 
партії (більшовиків) вітає 
всіх трудящих жінок Ра
дянського Союзу в Міжна
родний жіночий день 8 бе
резня і висловлює тверду 
впевненість у тому, що ра
дянські жінки ще більше 
підвищать свою творчу ак
тивність на всіх ділянках 
комуністичного будівниц
тва, 1 далі самовіддано бо
ротимуться за зміцнення мо
гутності нашої великої 
радянської соціалістичної 
Батьківщини.

Наша партія 1 уряд про
являють величезне піклу
вання про жінку-матір і ді
тей. З кожним роком зрос
тає сітка родильних будин
ків, дитячих садків, ясел, 
піонерських таборів, сана
торіїв, будинків відпочинку.

Наші жінки знають, що 
радянська влада, комуніс
тична партія, великий 
Сталін забезпечили щасливе 
життя.

Провідну роль в міжна
родному демократичному 
русі жінок за мир, за кра
ще майбутнє своїх дітей 
відограють жінки Радянсь
кого Союзу 1 країн народ
ної демократії.

Радянські жінки тісно 
згуртовані навколо партії 
Леніна — Сталіна, завжди 
сповнені безмежною лю
бов'ю 1 відданістю до свого 
великого учителя, рідного 
батька і друга всіх трудя
щих товариша Сталіна.

боту на фермі. Впровадження 
цього передового методу і ра
ціональна годівля корів дали 
колгоспу додатково 89 тисяч 
літрів молока.

Ж

і соціалізму14 Марія Верескун. 
Цього року вона бореться за 

ще кращі показники.

Зліва направо: Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР, лауреат Сталінської пре
мії, бригадир тракторної бригади Старо-Бешівської МТС, Сталінської області, Парасковія Микитівна АНГЕ- 
Л1НА; Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР, голова колгоспу ім. Хрущова Черкась
кого району. Київської області, Галина Євгенівна БУРКАЦЬКА; Герой Соціалістичної Праці, ланкова 
колгоспу „Більшовик" Менського району, Чернігівської області, майстер високих урожаїв кок-сагизу Віра 
Денисівна ЧИЧКО; начальник бюро о Донецького науково-дослідного вугільного інстит}ту, лауреат Сталін
ської премії Поліна Яковлівна САМОЙЛОВИЧ; завідуюча 4-ю початковою школою м. Запоріжжя, заслу
жений вчитель школи Української РСР Парасковія Іванівна ЦВІКЕВИЧ; Герой Соціалістичної Праці, де
путат Верховної Ради УРСР, доярка колгоспу „Червона зоря* Лебединського району, Сумської області. 
Марія Харитонівна САВЧЕНКО; штукатур будівництва Каховського гідровузла стахановка-комсомолка 
Тетяна САЧКО. ПРЕСКЛІШЕ РАТАУ.

Третя сесія Верховної Ради СРСР
5 березня в Москві, у Вели- | 

кому кремлівському Палаці від
крилась третя сесія Верховної 
Ради СРСР.

0 2 годині дня почалось за
сідання Ради Союзу. ІЦе задов
го до початку засідання Палац 
заповнили обранці народу, які 
прибули до столиці з усіх кін
ців нашої великої Батьківщини.

За столом Голови — Голова 
Ради Союзу депутат М. 0. Пс
ков, заступники Голови—депу- І 
тати 0. І. Кириченко, Т. М. 
Зуєва, А. 1. Ніязов.

Тривалими оплесками зустрі
чають присутні появу в урядо
вих ложах тт. Г. М. Мален- 
кова, Л. П. Берім, К. Є. 
Вороши.юва, Л. М. Кагано- 
вича, А. А. Андреєва, М. С. 
Хрущова, М. М. Шверника, 
М. А. Суслова, П. К. Поно- 
маренка.

У ложах — члени Президії 
Верховної Ради СРСР, мініст
ри. В ложах для гостей—глави 
посольств і місій, акредитовані 
в Москві, радянські та інозем
ні журналісти.

Голова Ради Союзу депутат 
Яснов надає слово голові Ман
датної комісії Ради Союзу де

Урочисте засідання у Великому театрі СРСР, присвячене 100-річчю з дня смерті М. В. Гоголя
4 березня в Москві у Вели

кому театрі СРСР, відбулось 
урочисте засідання, присвяче
не 100-річчю з дня смерті гені
ального художника слова М. В. 
Гоголя. Тут зібралися стаха- 
новці московських підприємств, 
учені, письменники, діячі мис
тецтв, представники Радянсь

путатові 0. М. ІІузанову для 
доповіді про результати пере
вірки повноважень депутатів, 
обраних по дев'яти виборчих 
округах, замість депутатів, які 
вибули. Депутат Пузанов пові
домляє, що в усіх дев'яти ви
борчих округах вибори прове
дені в цілковитій відповідності 
з Конституцією СРСР і Поло
женням про вибори.

Рада Союзу одностайно зат
верджує доповідь Мандатної ко
місії про визнання правиль
ності повноважень усіх ново
обраних депутатів Ради Союзу.

На розгляд сесії вносяться 
такі питання:

1. Затвердження Державного 
бюджету СРСР на 1952 рік і 
звіту про виконання Державно
го бюджету СРСР за 1950 рік.

2. Затвердження Указів Пре
зидії Верховної Радп СРСР.

Рада Союзу одностайно вклю
чає ці питання до порядку ден
ного сесії. ♦ 4г

0 4 годині дня Великий крем
лівський Палац заповнили де
путати Ради Національностей. 
Появу в урядових ложах тт. 
А. 1. Мікояна, О. М. Коси-

кої Армії і Військово-Морсько- 
Флоту, учнівська молодь, а та
кож зарубіжні гості, які при
були до СРСР на вшанування 
пам'яті письменника. Серед при
сутніх—глави посольств і мі
сій, акредитовані в Москві.

Урочисте засідання коротким 
вступним словом відкрив ака

гіна, М. М. Шверника, 
М. Ф. Шкірятова депутати і 
гості зустрічають дружними 
оплесками.

Відкривши засідання палати, 
Голова Ради Національностей 
депутат Ж. Шаяхметов надає 
слово голові Мандатної комі
сії Радп Національностей де
путатові І. Г. Кебіну для до
повіді про результати перевір
ки повноважень новообраних 
депутатів по дев'яти виборчих 
округах, замість депутатів, які 
вибули.

Доповідь Мандатної комісії 
про визнання правильності пов
новажень усіх новообраних де
путатів Ради Національностей 
одностайно затверджується.

Потім Рада Національностей 
включає до порядку денного 
сесії такі питання:

1. Затвердження Державного 
бюджету СРСР на 1952 рік і 
звіту про виконання Державно
го бюджету СРСР за 1950 рік.

2. Затвердження Указів Пре
зидії Верховної Ради СРСР.

Па цьому перші засідання 
Ради Союзу і Ради Національ
ностей закрились.

(РАТАУ).

демік В. В. Виноградов.
З доповіддю, присвяченою 

100-річчю з дня смерті М. В. 
Гоголя, виступив професор В. В. 
Єрмілов. Після засідання 
відбувся великий концерт, в 
якому взяли участь видатні 
артисти кращих театрів сто
лиці. (РАТАУ).
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Радянські жінки — РАДІСТЬ ПОДРУГ
активні будівники комунізму

Радянський народ під керів- і 
нпцтвом комуністичної партії 
скинув гніт поміщиків і ка
піталістів, побудував соціаліс
тичне суспільство і успішно 
йде до комунізму. Активну 
участь у будівництві комунізму 
беруть вільні від кайданів раб
ства, гноблення і безправ'я 
радянські жінки.

В. І. Ленін неодноразово вка
зував, що побудувати соціалі
стичне суспільство неможливо 
без широкої участі жінок. Ге
ніальний продовжувач справи 
Леніна ІІ. В. Сталін розвинув 
далі і обгрунтував ленінські 
ідеї про те, що трудящі жін
ки—робітниці і селянки є най
важливішим резервом і справ
жньою армією робітничого кла
су в боротьбі за комунізм. То
вариш И. В. Сталін поставив 
на весь зріст питання про ста- 

ЖІНОК, Про ЖІНОЧу 
працїщ про величезну роль 
жіпок-робітниць і селянок у 
господарському і громадсько-по
літичному житті суспільства. 
Нема такої галузі народного 
господарства, культури, науки, 
мистецтва, де б не брали учас
ті радянські жінки, виховані 
партією Леніна—Сталіна, нема 
такої ділянки в народному гос
подарстві нашої країни, де б 
не розгорнулись трудова доб
лесть та ініціатива радянських 
жінок.

Почесне місце в сім'ї віль
них, рівноправних будівників 
комунізму займають жінки Ра
дянської України. В народному 
господарстві нашої республіки 
беруть участь 48 процентів жі
нок. Вони показують чудові 
зразки доблесної праці. В цехах 
київського заводу «Транссиг- 
нал» працює 320 жінок, всі 
вонп достроково викопали ви
робничі плани минулого року 
і успішно розгорнули боротьбу 
за дострокове виконання пла
ну 1952 року. На заводі «Точ- 
електропрплад» 14 жіночих
бригад завоювали звання бригад 
відмінної якості, 38 жінок є 
раціоналізаторами і винахідни
ками. 160 стахановок Київсь
кого шовкокомбінату ще в жовт
ні минулого року почали ви
пускати продукцію в рахунок 
1952 року.

Активну участь у виконанні 
сталінської післявоєнної прог
рами розвитку народного гос
подарства беруть жінки Льво
ва, Стрия, Закарпаття та інших 
районів республіки.

Організовано пройшли жіночі 
збори на шахті № 2. Робітни
ці заслухали звіт голови жіно
чої ради тов. Бесарабової.

Жінки взяли активну участь 
в обговоренні доповіді. А гово
рити було про іцо. Шахта № 2 
одно з передових підприємств 
міста. У виробничі успіхи ко
лективу свій вклад внесли і 
трудівниці шахти. Про самовід
дану працю шахтарок, про об
мін досвідом в роботі говорили 
в своїх виступах учасники збо
рів.

Радянські жінки разом з 
усім народом беруть участь у 
спорудженні величних будов 
комунізму — гідроелектростан
цій, каналів і зрошувальних 
систем па Волзі і Дону, Дніп
рі і Аму-Дар'ї. Па будівництві 
Південно-Українського і Пів
нічно-Кримського каналів пра
цює 69 жіночих бригад — му
лярів, штукатурів, малярів, 
арматурників, електрозварників, 
мотористів та іп. З ііпх 40 
бригад є стахаповськими.

Перемога колгоспного ладу 
в СРСР широко відкрила двері 
до щастя селянці, пробудила 
її творчі сили. Радянські кол
госпниці вирощують високі вро
жаї, борються за збільшення 
поголів'я худоби і підвищення 
продуктивності тваринництва. 
В колгоспах і радгоспах Ук
раїни виросли тисячі майстрів 
високого врожаю. Герой Соціа
лістичної Праці Марія Гета 
протягом 10 років керує лап
кою по вирощуванню високих 
урожаїв цукрових буряків. У 
1951 році її ланка одержала 
з кожного гектара по 1027 
центнерів цукрових буряків. 
Ланкова колгоспу імені Сталіна, 
Тернопільської області, Герой 
Соціалістичної Праці Є. Доліі- 
нюк зібрала з кожного гектара 
закріпленої за нею площі по 
130 центнерів кукурудзи і 76 
центнерів гарбузів.

Прекрасних успіхів добились 
жінки у вирощуванні високих 
урожаїв бавовни, в розвитку 
громадського продуктивного тва
ринництва, одержанні високих 
удоїв молока.

У перших рядах будівників 
комунізму йдуть і радянські 
жінки інтелектуальної праці. 
Радянський уряд надав жінкам 
широку можливість для оволо
діння наукою, культурою, мис
тецтвом. З кожним днем дедалі 
ширше розкриваються духовні 
багатства радянських жінок, 
зростає вклад жінок у нашу 
радянську науку і культуру.

Славні дочки Радянської Ук- 
8аїнп доктор медичних наук 

лена Хохол, лауреат Сталін
ської премії художниця Тетяна 
Яблонська, лауреат Сталінської 
премії народна артистка СРСР 
Наталя Ужвій та багато інших 
безустанно збагачують науку, 
мистецтво, культуру Радянсь
кої України.

Радянський уряд щороку на-
----------- <><><>-------------

Жіночі збори на шахті
—Жінки нашої шахти,—го

ворить тов. Гаража, — активні 
трудівниці. Багато з них пере
виконують свої виробничі зав
дання. Півтори норми щозміни 
—такі показники робітниць тт. 
Бондаренко, Горіної, Лебідь і 
Клюси. На 130—140 процентів 
виконують свої виробничі зав
дання робітниці тт. Бобошко, 
Тимченко, Пушкар, Чеботарьо- 
ва, Юркевич та інші. Завдання 
жіночої ради нашої шахти, — 
говорить т. Гаража,—досвід пе
редовиків зробити надбанням 

городжує жінок за видатні до
сягнення в галузі науки, літе
ратури і мистецтва, за великі 
винаходи і докорінні удоско
налення методів виробництва.

Радянські жінки разом з усім 
народом є повноправними гос
подарями країни, активними 
учасниками в управлінні дер
жавою. У складі депутатів Вер
ховної Ради СРСР—280 жінок, 
тисячі жінок є депутатами Вер
ховних Рад союзних і автоном
них республік, десятки тисяч 
жінок—депутати місцевих Рад. 
Тпмчасом у ЗО капіталістичних 
країнах жінки до цього часу 
не мають виборчих прав.

Більшовицька партія і ра
дянський уряд безустанно пік
луються про підвищення мате
ріального рівня трудящих жі
нок, подаючи допомогу багато
дітним і одиноким матерям, 
систематично збільшуючи сітку 
дитячих закладів (ясел, садків), 
дитячих і жіночих консульта
цій, громадських їдалень, ма
газинів з продуктовими напів
фабрикатами, громадських пра
лень та багатьох інших допо
міжних установ, які поліпшу
ють матеріальне становище жі
нок, їх побут.

Іншу картину являє станови
ще жінок-трудівниць у капіта
лістичних і колоніальних краї
нах. Американо-англійські ім
періалісти посилено готуються 
до війни, здійснюють наступ 
на життєвий рівень трудящих 
—знижують зарплату, збіль
шують воєнні податки, підви
щують ціни на речі широкого 
вжитку. Злидні, безробіття, го
лод важким тягарем лягають 
на плечі трудящих і насампе
ред жінок у країнах, де панує 
капіталізм.

Жінці в нашій країні забез
печені рівні права з усіма гро
мадянами. Разом з усім радян
ським народом, тісно згуртова
ні навколо більшовицької пар
тії і великого Сталіна, радян
ські жінки безустанно підви
щують свій ідейно-політичний 
рівень, наполегливо оволодіва
ють різними професіями, беруть 
активну участь в усьому вироб
ничому і громадсько-політично
му житті країни, безустанно 
провадять боротьбу за мир і 
безпеку народів, успішно буду
ють комунізм.

В. Гук, 
кандидат історичних наук.

всіх робітниць нашого колек
тиву.

Про недоліки у проведенні 
масово-політичної роботи і куль
турно-побутовому обслужуванні 
трудящих говорили у своїх вис
тупах робітниці тт. Юркевич, 
Попова, Лук'яненко.

Виступаючі товариші брали 
на себе підвищені виробничі 
зобов'язання.

Збори намітили заходи, спря
мовані на посилення роботи 
серед жінок.

А. Крицькв.

Увага дівчини прикута до 
сушильного агрегату. З неве
личкого отвору видно, як рів
номірно сиплеться в преси роз
молоте вугілля. Раз поз раз ком
сомолка Галина ІІанченко за
кладає туди руку, щоб пере
конатись в якості розмолу. По
тім вона на мить переводить 
погляд на вічко, яке захлис- 
тувало полум'я.

- Горіння йде нормально, 
треба тільки правильно регу
лювати подачу вугілля в топку.

Галина прагнула не лише 
добре сушити вугілля, але й 
частину того, що має згоріти 
в топці, пускати в преси для 
переробки на брикет.

Вслухаючись в ритмічну ро
боту пресів, від яких двигтіла 
підлога, вона відчувала їх за
вантаження.

— Здається, вугілля надхо
дить більше,—раділа дівчина.

—Так, більше,—почувся го
лос.

Галина оглянулась. Перед 
нею стояла сушильниця Ярина 
Федоренко. Вона прийшла за 
годину до закінчення зміни, 
щоб побачитись з товаришкою, 
поділитися радістю.

Передова бригада будівельниць
На піклування комуністичної 

партії і радянського уряду про 
) жінок нашої країни будівель

ниці жител тресту «Олександ- 
ріявуглерозріз» відповідають но
вими трудовими перемогами.

Бригада Віри Євдокпмівнп 
Бондаренко—передова на вироб
ництві. Успішно завершивши 
минулорічну виробничу програ
му, робітниці ще з більшою на
полегливістю працюють тепер. 
Близько трьох місячних норм 
виконали вони за січень і лю
тий. Зараз будівельниці брига
ди тов. Бондаренко добивають

Бригадир Одарка Портас
Кілька років Одарка Пор

тас керує третьою рільничою 
бригадою колгоспу імені Сталіна, 
Бандурівської сільради.

Колгоспники її бригади зо
бов'язалися цього року вирос
тити високі врожаї всіх сільсь
когосподарських культур. Умі
ло використовуючи агробіоло
гічну науку і сільськогоспо
дарську техніку, тут створюють 
необхідні умови для здійснення 
своїх зобов'язань.

Бригада виконала план захо

Брикетникп в минулому мі
сяці за рахунок ефективного 
ведення технологічного режи
му агрегатів дали 2.100 тонн 
брикету понад план. Є значна 
економія сировини, електро
енергії.

— Значить і ми виконали 
свої зобов'язання.

—Виконали, Галю...
Гудок сповістив про закін/г 

чення робочого дня. Заступа
ла друга зміна.

—Ну, Ярино, бажаю нового 
успіху,—промовила Ганна Пан- 
ченко і швидко по східцях 
спустилась униз.

На подвір'ї Олександрійської*’ 
фабрики лежали рівно складені 
штабелі свіжого блискучого 
брикету.

—Хороший, -тримаючи в ру
ках плитку брикету,—сказав 
начальник зміни тов. Мазур.— 
Молодець, Галино.

Від цього тепліше стало на 
душі молодої сушильниці. Во
на горіла бажанням працюва
ти краще, працювати, не пок- 
ладаючи рук.

С. Міркотан.

ся нових виробничих перемог 
на честь Міжнародного жіночо
го дня 8 березня.

За самовіддану працю Віра 
Свдокпмівна Бондаренко наго
роджена значком Відмінник 
соціалістичного змагання».

В числі передових і вантаж
ниця будівництва Ганна Родіо- 
нівна Яценко. Протягом чоти
рьох років вона перевиконує 
свої виробничі завдання. 130 
—140 процентів норми — такі 
показники Ганни Родіонівни 
в ці дні.

Н. Гушель.

дів по снігозатриманню, в поле 
вивезено 660 тонн місцевих 
добрив при плані 480. В бойо
вій готовності весь сільськогос
подарський інвентар бригади.

Одарка Портас — депутат 
Бандурівської сільської Ради, 
член правління колгоспу.

Проста радянська ясінка, яких 
в нас мільйони, Одарка Портас 
—здібний організатор, активна 
громадська діячка.

Г. Буйнов, 
голова колгоспу.
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Виробничі подарунки 
трудівниць

Перевиконують норми
У відповідь на піклування ' 

більшовицької партії, Радянсь
кого уряду і великого Сталіна 
про поліпшення добробуту на- і 
родів нашої Батьківщини тру
дівниці будівельного управлін
ня Семенівського тресту значно 
підвищують продуктивність пра
ці, поліпшують якісні показ
ники.

Високими виробничими успі
хами зустрічають 8 березня ро
бітниці відвальної дільниці. 
Ніна Литвинова та Фрося Ві
денко, застосовуючи передові 
методи праці, виконують вироб

Трудові успіхи стахановок
Таких стахановок на рудо- 

ремо^жому заводі—десятки. В 
кожнож^іеху вони наполегли
во борються за невпинне під
несення продуктивності праці, 
вдосконалення технологічного 
процесу.

Ганна Лінник—молодий то
кар. За короткий час роботи 
на заводі вона стала майстром 
своєї справи. Якось їй дали 
завдання виготовити важливу 
деталь до екскаватора. За нор
мою треба було витратити З 
години. Ганна Ліпник за цей 
час зробила дві деталі.

Стахановки заводу — сверд
лильниця Єфросинія Новико- 
ва, електрозварниця Євгенія

У відповідь на постанову партії
Постанова Центрального Ко

мітету ЦК ВКП(б) про Міжна
родний жіночий день викликала 
велике політичне і трудове під
несення серед будівельників на
шого управління. Агітатори роз
повідають трудящим про само
віддану працю радянських жі
нок на благо Батьківщини, про 
їх наполегливу боротьбу за мир 
і дружбу між народами.

Па постанову ЦК ВКП(б) 
жінки-будівельнпці відповіда
ють стахановською роботою, по

<>.<>
Пісня

Чому мені не співати, 
Чому не радіти? 
Розквітає життя наше, 
Мов по весні квіти. 
Послухайте, наші люди 
Заможні й веселі, 
Як лунає дзвінко пісня 
В шахтарській оселі. 
Чому мені не співати,

Нарада передовиків сільського господарства Української РСР
У Києві закінчилась рес

публіканська нарада передови
ків сільського господарства Ра
дянської України, що тривала 
три дні.

Учасники наради заслухали 
і обговорили доповідь міністра 
сільського господарства УРСР 
тов. Н. Т. Кальченка «Підсум
ки виконання зобов'язань по 
сільському господарству, взя
тих перед товаришем И. В. 
Сталіним у 1951 році, і захо
ди по розгортанню соціалістич
ного змагання за одержання 
високих врожаїв усіх сільсько
господарських культур і розви

ниче завдання на 115—120 
процентів. Нещодавно молоді 
робітниці прийняті до комсомолу.

Молода робітниця Марія Ма
лій, працюючи на ремонті ко
лій, дає по півтори норми за 
зміну.

Заслуженою повагою корис
тується серед робітників управ
ління стрілочниця Євдокія Шев
ченко. Кропіткою працею вона 
забезпечує безперебійну роботу 
свого колійного господарства.

В. Мохов.

І Рудченко, фрезерувальниця Па
расковія Жежеря, шишельниця 
Надія Баранько в пі дні вироб
ляють по півтори—дві норми. 

Стахановок не задовольняють 
кількісні показники. Вони до
биваються високої якості робо
ти, день у день поліпшують 
використання обладнання.

Своє свято — Міжнародний 
день 8 березня трудящі жінки 
рудоремонтного заводу зустрі
чають новими виробничими по
дарунками, відповідають на по
станову ЦК ВКП(б) піднесен
ням продуктивності праці.

М. Хлючников,
голова завкому рудоремонтного 

заводу.

ліпшенням якісних показників.
Дружно і організовано пра

цює бригада різноробочих, очо
лювана Агафією Осиповою.

Серед будівельників високо
продуктивною працею відзнача
ються арматурниці Ганна Дени- 
сова, Євдокія ІІащенко, Марія 
ПІельмакова. Щозміни вони ви
робляють по 150—160 процен
тів норми.

І. Гриньов, 
працівник будівельного 

управління тресту 
„Олександріявуглерозріз".

матері
Чому не радіти,
Коли в школах,

Інститутах
Навчаються діти,
Коли молодь швидкокрила 
Все нове будує,
Коли наша Батьківщина 
В комунізм прямує.

Валентина СЕРГІЄНКО.

ток громадського продуктивно
го тваринництва в 1952 році».

У своїх виступах передови
ки сільського господарства ді
лилися досвідом вирощування 
високих врожаїв усіх культур, 
підвищення продуктивності гро
мадського тваринництва, викри
вали хиби, намічали шляхи 
дальшого піднесення сільсько
го господарства республіки.

Всього в дебатах на допо
відь тов. Кальченка виступили 
42 чоловіка.

На нараді з промовою вис
тупив секретар Центрального

ЦИФРИ
І ФАКТИ

Жінці в СРСР надається рів
не право з чоловіком. Радянсь
кі закони пильно охороняють 
це право. В нашій країні ство
рені всі умови для творчої пра
ці жінок, для їх участі в гро
мадському і політичному житті 
країни.

169 жінок обрано депутатами 
міської, селищних, районної і 
сільських Рад.

В місті і районі 442 жінки 
працюють вчителями. Багато 
жінок лікарів, інженерів, тех
ніків, спеціалістів сільського 
господарства.

Сотні жінок оволоділи профе
сіями мулярів, слюсарів, тока
рів і зараз самовіддано тру
дяться на будовах і підприєм
ствах міста.

« **
Наш уряд, більшовицька пар

тія по-батьківському піклують
ся про жінку-матір. В дитячих 
садках, яслах міста і району 
виховуються сотні дітей.

* **
Жінкам матерям міста за ми

нулий рік виплачено щомісяч
ної допомоги багатодітним — 
157.760, одиноким—189.525, одно
разової допомоги 88.715 карбо
ванців.

Орденами і медалями наго
роджено 198 багатодітних ма
терів.

Багатодітним матерям райо
ну за минулий рік виплачено з 
державного бюджету 81.950 кар
бованців одноразової та 144.300 
карбованців щомісячної допо
моги. Одиноким матерям випла
чено 167 тисяч 900 карбованців.

І Дніпропетровськ. Робітниці ме
ханічного цеху заводу металур- 

і гійного устаткування включи
лися у соціалістичне змагання на 
честь Міжнародного жіночого 
дня. Однією з перших в цеху 
включилась у соціалістичне зма
гання молодий токар Катерина 
Черненко. Вона виконує змінні 
норми на 175—180 проц.

На знімку: токар К. ЧЕРНЕНКО 
за роботою.

Фото С. Вільтмана.
(Прескліше РАТАУ).

Комітету КП(б) України тов. 
Л. Г. Мельников.

Учасники наради з величез
ним піднесенням прийняли лис
та товаришеві И. В. Сталіну з 
зобов'язаннями па 1952 рік по 
дальшому підвищенню врожай
ності всіх сільськогосподарсь
ких культур, збільшенню по
голів'я громадської худоби, 
підвищенню її продуктивності, 
зростанню багатства колгоспів, 
заможного і культурного жит
тя трудівників соціалістичного 
землеробства.

(РАТАУ).

Повніше задовольняти 
культурні запити трудящих

У ДВОХ БІБЛІОТЕКАХ
В новому будинку селища, 

Димитрове розмістилася міська 
бібліотека № 2. Зайти сюди 
приємно. У просторому, світло
му читальному залі дбайливо 
прибрані столи, на них газети, 
журнали, новинки художньої 
літератури. На стіні список ре
комендованої літератури, там 
же книжкова виставка політич
ної і художньої літератури.

До 100-річчя з дня смерті ве
ликого російського письменни
ка М. В. Гоголя працівники 
бібліотеки підготували виставку 
його творів і фотомонтаж про 
життя і діяльність видатного 
художника слова.

З дня організації бібліотеки 
минуло всього три місяці. По
над 350 робітників, інженерів, 
техніків, майстрів і службовців 
підприємств та будов селища 
стали її активними читачами. 
За цей час книжковий фонд 
бібліотеки зріс майже вдвічі.

Завідуюча т. Капелюхина та 
бібліотекар т. Жежеря привіт
но зустрічають відвідувачів, да
ють їм кваліфіковані поради, 
допомагають вибрати необхідну 

і книгу.
Зовсім інше в бібліотеці, що 

належить райкому профспілки 
вугільників.

Книжковий фонд зріс до 6.000 
примірників, а число відвідува
чів бібліотеки залишається без 
змін. У приміщенні холодно і 
тому бібліотека часто буває за
крита. Протягом п'яти днів—з 
20 по 24 лютого — бібліотекар 
т. Григор'єва відкривала бібліо
теку лише па 3 години за
мість 6.

Не практикують працівники 
цієї бібліотеки проведення чи
тацьких конференцій. Добре об
ладнаний читацький зал, пус
тує.

...А ВІЗ 1 НИНІ ТАМ
На початку минулого року 

в гуртках, які працювали при 
клубі селища Димитрове, налі
чувалось до 120 учасників ху
дожньої самодіяльності. За рік 
кількість гуртківців не тільки 
не зросла, а різко зменшилась. 
У хореографічному гуртку, на
приклад, зараз числиться... З 
чоловіка. Не працюють також 
драматичний та хоровий гурт
ки. При клубі є повний комп
лект духового оркестру, але 
музичні інструменти вкрились 
пилом і ніхто не пам'ятає, 
коли до них торкалась людсь
ка рука.

Біля приміщення клубу вста
новлено газетні вітрини, але

Рейдова бригада газети „Більшовицька 
правда:

В. Мараховський—секретар комітету ЛКСМУ 
будівельного управління тресту .Олександріявугле
розріз*,

М. Нікітін—депутат селищної Ради,
Л. Бобровський — голова ревізійної комісії 

правління клубу селища Димитрове.

„Купимо",—сказав Лежанкін
З ініціативи комсомольської 

організації на шахті № 2 орга
нізовано гуртки художньої са
модіяльності. Розпочали свою 
роботу хоровий гурток і тан
цювальна група. Гуртківці вже 
підготували окремі номери, але 
виступати з концертами вони 
не можуть, бо немає баяна.

1 Зверталися ми до голови 

газети в них з'являються рід
ко. На території клубу не 
знайдеш закликів, плакатів.

Працівники клубу (завідую
чий т. Олександрові, щоб ви
правдати свою бездіяльність, 
вишукують різні причини. Зо
крема, вони посилаються на 
те, що приміщення часто зай
няте демонструванням кінокар
тин. Але й з кінообслуговуван- 
ням трудящих тут не все га
разд.

У приміщенні клубу холод
но, брудно. Через це трудящим 
доводиться замість перегляду 
кінофільму залишати клуб. За 
10 метрів у приміщенні Семе
нівського тресту в кімнатах 
задуха, а в клубі, що має од
ну систему опалення з трес
том, температура нижче нуля. 
Виявляється, що знайшлися 
нерозсудливі адміністратори в 
тресті, які розпорядилися... ви
ключити систему опалювання 
клубу. Ходили, просили, звер
талися навіть до керуючого 
трестом т. Бєлова, але віз, як 
кажуть, і нині там.

Примирився з цими непо
добствами в культурному обслу
жуванні трудящих селища і 
голова райкому профспілки ву
гільників т. Чебаненко.

НЕЗАТИШНО
В ЧЕРВОНИХ КУТКАХ
В усіх гуртожитках буді

вельних управлінь Семенівсь
кого тресту відведено кімнати 
під червоні кутки. Є там радіо, 
музичні інструменти і інше. 
Але масово-політична робота в 
них організована незадовільно.

Нам довелося побувати в гур
тожитках, де червоними кутка
ми завідують тт. Бліман і Ко
валенко. Вони планують робо
ту лише для форми. Серед мо
лоді виховної роботи не ведуть. 
Секретар комітету комсомоль
ської організації т. Нестерен
ко, буваючи в гуртожитках, не 
подає практичної допомоги в 
організації культурно-освітньої 
роботи в червоних кутках.

В гуртожитку № 12 буді
вельного управління (секретар 
парторганізації т. Флєгонтов) в 
червоному кутку є бібліотека, 
в якій налічується 600 при
мірників книг, але одержати їх 
не завжди можна, бо бібліоте
ка часто буває зачинена.

Молоді робітники Анатолій 
Кукурик, Михайло Георгюк та 
Дмитро Бостан розповідають, 
що в гуртожитках, крім комен
данта, рідко бувають керівни
ки управління, не дбають во
ни про задоволення культур
них запитів трудящих.

шахткому т. Лежанкіна—ска
зав: «Купимо». Минув 1951 
рік. Невикористані кошти для 
придбання культінвентаря спи
сали, а нового кошторису ще 
немає. Обіцянками т. Лежанкі
на роботи гуртків художньої 
самодіяльності не налагодиш.

Л. Галу за, 
Р. Клюсак.
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Весні—більшовицьку зустріч
Перевірка готовності до сівби

Перевіркою готовності до вес- | 
ни, яка пройшла недавно в 
колгоспі «Жовтень» з участю 
представників сусіднього кол
госпу імені Петровського, ви
явлено значні недоліки.

До цього часу тут ще не 
встигли підготувати посівний 
матеріал. Насіння гречки, ква
солі, еспарцету не очищено, а 
на 77 центнерів ячменю немає 
результатів аналізу.

Протягом зими в колгоспі 
погано виконувались основні 
агротехнічні заходи. Тому план 
снігозатримання по колгоспу 
виконаний всього на 46 про
центів, а з 1.200 тонн місце
вих добрив у поле вивезено 
лише 812. Не завезено також 
потрібної кількості отрутохі
мікатів для передпосівного про
труювання насіння.

д^^стачає 2 прицепів, зов
сім не ремонтуються маркера,

Пробний ВИЇЗД В поле
У колгоспі імені Калініна 

проведено пробний виїзд у по
ле. Він показав, що колгосп в 
основному непогано підготовив
ся до весняно-польових робіт. 
Своєчасно відремонтований весь 
сільськогосподарський інвентар 
та збруя, є вдосталь безтарок, 
возів, відер, мішків тощо.

Вже складено і затверджено 
на зборах колгоспників вироб
ничі плани колгоспу, бригад 
і ланок, доведені до бригад 
площі посівів, норми виробітку 
та висіву. Завезено потрібну 
кількість мінеральних добрив і 
отрутохімікатів тощо.

Все ж поряд з цим мають 
місце і серйозні недоліки. Зок
рема, не все насіння доведено

Не обіцянки—трактори потрібні
На раді Користівської МТС, 

яка відбулася 22 лютого, стар
ший механік т. Лісовик обіцяв, 
що на 1 березня всі трактори 
МТС будуть обов'язково відре
монтовані.

А на ділі. З чотирьох трак
торів, що працювали в колгоспі 
імені Будьонного, відремонто
вано 2. Трактор «У—2» лише 
1 березня розпочали ремонту
вати, а «ХТЗ—НАТІ» досі стоїть

З редакційної пошти
•—Магазин молочних виробів 

й досі працює погано. Асорти
мент товарів тут дуже обмеже
ний. Керівники маслозаводу не 
дбають про поліпшення роботи 
магазину,—повідомляє тов. Зо- 
рін.

• — Згідно об'яви, їдальня 
№ 3 повинна відчинятись о 7 
годині ранку. Однак відкриває
ться вона на годину пізніше, 
тому робітники деревообробних 
майстерень до початку роботи 
не встигають поснідати, — пи
шуть в своєму листі тт. Ііцен- 
ко, Криворучко, Козакевич.

• Тов. Авраменко пише: 
«Давно є необхідність організу
вати в місті касу попереднього 
продажу квитків на поїзди, а 
також транспортну експедицій
ну контору. Тільки таким чи
ном можна поліпшити обслужу

до жодної сівалки, культивато
ра немає запасних частин. Об
маль в колгоспі упряжі -хому
тів, шлей, посторомок, нарит- 
ників тощо.

Серйозні недоліки мають міс
це і в підготовці до весни трак
торного парку бригади т. Дей- 
неги з Користівської МТС, яка 
обслуговує цей колгосп. З чо
тирьох тракторів готові до ро
боти лише 3. Потужний трак
тор «ДТ» ще ремонтується в 
МТС. Маршрути роботи тракто
рів не розроблені.

Комісія по перевірці готов
ності колгоспу до сівби звер
нула увагу правління на серйоз
ні недоробленості і запропону
вала негайно усунути їх.

Колгоспники артілі повинні 
докласти свої зусилля, щоб 
у всеозброєнні зустріти весну, 
вчасно і високоякісно провести 
весняні польові роботи.

В. Леонтьев.

до посівних кондицій. Так, 
просо і гречка некондиційні по 
чистоті, а кукурудза по воло
гості. Живе тягло, особливо 
коні, потрібує кращого дог
ляду і годівлі.

Непідготовлена до роботи в 
полі тракторна бригада т. Хар
ченка. З п'яти тракторів на са
дибі колгоспу є лише 2. Реш
та ще ремонтується в МТС. Не 
відремонтований також куль
тиватор, невистачас одного 
прицепа до гусеничного трак
тора.

Правління колгоспу і дирек
ція МТС повинні в найкорот- 
ший час усунути виявлені не
доліки.

М. Семенов.

в колгоспі і невідомо коли його 
почнуть ремонтувати.

Подібних обіцянок багато да
ють керівники Користівської 
МТС, та вони не задовольня
ють колгоспників. Весні потріб
ні якісно відремонтовані трак
тори, а не наспіх зібрані ма
шини.

Г. Дмнтрієв,
голова колгоспу 

імені Будьонного.

вання пасажирів і ліквідувати 
черги за квитками на станції 
Олександрія».

• Про непорядки у бухгал
терії кар'єроуправління і без
відповідальне ставлення до сво
їх обов'язків головного бухгал
тера тов. Руденка розповідає 
тов. Балюра.

• — В електроцеху рудоре- 
монтного заводу погано органі
зовано працю. Начальник цеху 
т. Кучеренко своєчасно не дає 
нарядів. Це призводить до не- 
розберихи і неправильного на
числення заробітної плати. Бу
ває так, що ті, хто гірше пра
цює, одержує вищу зарплату, 
ніж кращі стахановці.

Тов. Кучеренко не прислу
хається до голосу передових 
виробничників,—відзначає тов. 
Набокин.

Учениця 9 класу Московської 
школи №349 Марина Восконьянц 
—учасниця конкурсу дитячих ма
люнків, проведеного в столиці 
Індії—Делі. За акварельний малю
нок „У костра" їй присуджена 
премія з врученням золотої ме
далі.

На знімку: Марина Восконьянц 
на заняттях у студії живопису 
Московського Міського Будинку 
піонерів. Справа—керівник студії 
А. М. Михайлов.

Фото Е. Євзерихіна. 
Прескліше ТАРС.

В країнах 
народної 

демократії
Підготовка до весняної 

сівби в Албанії
ТІРАНА. По всій країні прова

диться підготовка до весняної 
сівби. Повністю закінчено ремонт 
тракторів і сільськогосподарських 
машин. В цьому році МТС оброб
лять в період весняної сівби 
близько 39 тисяч гектарів землі, 
на 37,5 проц. більше, ніж у 1951 
році. З метою кращого прове
дення весняної сівби керівні пра
цівники сільського господарства 
пройшли спеціальні семінари при 
Міністерстві землеробства.
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Впровадження 
агротехніки в Китаї 
ПЕКІН. У різних провінціях 

Китаю створюються численні дос
лідні селекційні поля і станції для 
впровадження передової агротех
ніки. Селянство палко підтримує 
ці заходи народного уряду. Вро
жаї, зібрані торік на багатьох 
дослідних ділянках, більш як у 
два рази перевищили врожаї се
лянських господарств. Дослідні 
станції подають селянам допомо
гу в боротьбі з сільськогосподар
ськими шкідниками, в забезпечен
ні сортовим насінним матеріалом 
і впровадженні правильного обро
бітку землі.

----- ----------

Зростання числа 
бібліотек у Румунії

БУХАРЕСТ. З кожним роком 
збільшується в країні число біб
ліотек. При сільських Будинках 
культури число бібліотек зросло 
з 4.800 у 1948 році до 15 тисяч 
тепер. Число профспілкових біб
ліотек зросло до 6 тисяч. Почи
наючи з 1952 року тільки в сіль
ських районах країни щороку 
створюватиметься 300 нових біб
ліотек з мінімальним книжковим 
фондом у 1.500 книг кожна.

(РАТАУ).

МІЖНАРОДНИЙ огляд
По шляху неухильного 

піднесення
Наслідуючи великий приклад 

Радянського Союзу, спираючись 
на його допомогу, трудящі країн 
народної демократії успішно бу
дують основи соціалізму.

Високі темпи розвитку харак
терні для всіх галузей народного 
господарства Польщі, Чехословач- 
чини, Румунії, Угорщини, Болга
рії і Албанії. Поряд з швидким 
зростанням промисловості по шля
ху неухильного піднесення йде в 
цих країнах і сільське господар
ство.

Народна влада вивела сільське 
господарство із стану занепаду і 
звільнила селянство від злиднів і 
голоду. Найважливішим заходом 
щодо цього була аграрна рефор
ма. Демократичні перетворення, 
здійснені на селі, привели до 
збільшення сільськогосподарської 
продукції. Так, у Румунії порівня
но з 1949 роком середній уро
жай пшениці з гектара зріс у
1950 році на 14,1 процента, а в
1951 році—на 80 процентів. Що 
ж до бавовни, то її в Румунії то-

{ рік було зібрано в 50 разів біль
ше, ніж у найкращий довоєнний 
рік. Серйозних успіхів досягнуто 
також і в розвитку тваринництва.

Піднесення сільського госпо
дарства забезпечує сировиною ін
дустрію. В свою чергу швидко 
зростаюча промисловість приско
рює механізацію сільського гос
подарства. На полях Польщі, на
приклад, в минулому році працю
вало понад 25 тисяч тракторів, 
тобто в десятки разів більше, ніж 
у довоєнні роки. Тракторний парк 
Угорщини збільшився порівняно 
з 1950 роком на 50 процентів і т. д.

Характерним для всіх країн на
родної демократії є неухильне 
впровадження в сільське госпо
дарство. що розвивається на ос
нові передової агрономічної нау
ки, найновіших типів машин, які 
дають можливість селянству знач
но підвищити продуктивність 
праці.

Змінюється вигляд села. Яскра
вим прикладом щодо цього є бол
гарське село Мадара в Коларов- 
градській околії (повіті). Крім но
вих господарських і житлових бу
дівель тут збудовано народну чи

Наказ військового комітету Корейської Народно-Демократичної 
Республіки про заходи боротьби з застосуванням 

американськими інтервентами бактеріологічної зброї
Корейські газети опублікували 

наказ військового комітету Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки про заходи боротьби 
із злодіяннями американських ін
тервентів, які застосовують бак
теріологічну зброю.

З метою зриву людожерських 
і планів американських інтервентів 

і запобігання епідемічним захво
рюванням військовий комітет на
казує:

Голові державного надзвичайно
го комітету по запобіганню епіде
мічним захворюванням мобілізу
вати все населення на боротьбу 
з епідеміями і всіма засобами зни
щувати комах—носителів бакте
рій, скинутих противником;

Міністрові охорони здоров'я і 
начальникові управління військо
во-медичної служби, головам 
пхеньянського і всіх провінціаль- 
них комітетів по запобіганню епі

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Сабліно-3нам‘янський цукрокомбінат
має для продажу насіння квітів понад сто 

сортів.
Ціни за прейскурантом.
Звертатися; Знам'янка, Сабліно-Знам’янський цукрокомбінат. 

АДМІНІСТРАЦІЯ.

Міськкомунгосп провадить видачу позики на інди
відуальне будівництво та на капітальний ремонт будинків. 

З заявами звертатись на адресу: вул. Першотравнева, № 13. 
Міськкомунгосп.

тальню, амбулаторію і родильний 
будинок. У 1949 році село було 
повністю електрифіковане, а в 
1950 році—радіофіковане.

Паростки нового міцно пустили 
коріння в містах і селах країн на
родної демократії.

Урядова криза у Франції
29 лютого французький уряд, 

очолюваний Едгаром Фором, пі
шов у відставку. Національні збо
ри (парламент) відмовили Фору в 
довір'ї. 309 голосами проти 273 
вони відкинули урядовий законо
проект про збільшення податків 
на 15 процентів, що мав на меті 
посилити гонку озброєнь.

Уряд Фора був дванадцятим по 
черзі в післявоєнній Франції і най- 
недовговічнішим. Проіснував він 
менше 6 тижнів. У чому ж основ
на причина нестійкості урядів у 
Франції? Це — зростаючий опір 
французького народу політиці 
злиднів і війни, провадженої пра
вителями Франції за указкою Ва- 
шінгтона.

Як відомо, недавно американсь
кі заправили наказали Фору до
вести воєнні видатки країни до 
астрономічної суми в 1.400 міль
ярдів франків. Щоб знайти кошти 
для виконання вимоги імперіаліс
тів США, французький уряд вирі
шив ще тугіше загвинтити подат
ковий прес.

Цей крок уряду викликав вели
чезну хвилю народного обурення. 
Як відмічала французька газета 
„Комба", під час обговорення пи
тання про бюджет різні громадсь- 
кі організації буквально бомбар
дували депутатів Національних 
зборів протестами. Цей народний 
опір і звалив уряд Фора.

Нинішня урядова криза у Фран
ції є разом з тим яскравою ілюст
рацією глибоких внутрішніх супе
речностей в імперіалістичному та
борі. Вони виявляються не тільки Р 
між окремими маршалізованими 
країнами і буржуазними партіями, 
але і в середині цих країн і пар
тій. З цієї причини проти Фора 
голосували навіть члени його 
власної радикальної партії. Най
важливішим фактором, що поглиб
лює ці суперечності, є зростаючий 
народний рух за мир, проти агре
сивної політики імперіалістів.

В. Харьков.

демічним захворюванням забезпе
чити оперативну роботу міліції і 
загонів по боротьбі з епідемічни
ми захворюваннями; зробити щеп
лення всьому населенню і особо
вому складу військових частин; 
заборонити вивезення продоволь
ства, одягу та інших речей з ка
рантинних районів; забезпечити 
всі пункти дезинфекційними засо
бами; міністрові внутрішніх справ 
створити загони по контролю в 
усіх населених пунктах, устано
вах і на підприємствах.

Далі в наказі відмічається не
обхідність боротьби з рознощика
ми епідемічних захворювань—щу
рами й іншими гризунами. Наказ 
підписаний головою військового 
комітету Корейської Народно-Де
мократичної Республіки Кім Ір 
Сеном.

(ТАРС).
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ОРГАН олександрійського мк та РК КП(б)У, 
МІСЬКО! ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
і

Трудящі нашої країни, згуртовані навколо більшо
вицької партії, зроблять все необхідне для успішного 
виконання народногосподарського плану і Державного 
бюджету і ознаменують 1952 рік новими перемогами в 
будівництві комуністичного суспільства. До цієї мети 
нас впевнено веде велика партія Леніна—Сталіна, люби
мий вождь і вчитель товариш Сталін!

Успішно виконати 
план першого кварталу

В Москві, столиці нашої 
Батьківщини, проходила сесія 
Верховної Ради СРСР.

Про нові визначні успіхи 
країни Рад в усіх галузях на
родного господарства і культу
ри розповідали депутати на 
сесії.

Цифри бюджету Радянського 
Союзу на 1952 рік—це цифри 
нашого росту, нашого пере
можного руху вперед до кому- 
нізм^^кни запалюють радян
ськийії^од на боротьбу за 
дальше піднесення соціалістич
ної економіки і культури, на 
боротьбу за зміцнення справи 
миру.

Наш державний народно-гос
подарський план визначає пла
ни окремих підприємств. Ось 
чому головне завдання пра
цівників промисловості поля
гає в тому, щоб забезпечити 
рівномірну роботу, щоденне, за 
наперед розробленим графіком, 
виконання виробничої програ
ми кожним заводом, фабрикою, 
шахтою, залізницею.

Переважна більшість підпри
ємств Олександрії ■ з перших 
днів нового року взяла біль
шовицький розмах, високі тем
пи. Цьому сприяє широко роз
горнуте соціалістичне змаган
ня, боротьба трудящих за ви
соку культуру виробництва, 
впровадження передових мето
дів праці. .

Між тим, окремі колективи, 
взявши на себе соціалістичні 
зобов'язання достроково вико
нати план першого кварталу, 
не дотримують свого слова. З 
вугільних підприємств особли
во відстає Байдаківська брикет
на фабрика, яка в лютому не 
впоралась з планом і нині про
довжує відставати.

Причина такого стану криєть
ся в послабленні технологічної 
і трудової дисципліни, погано
му використанні техніки. Ава
рії і поламки механізмів приз
вели до того, що за останні 
дні фабрика недодала сотні тонн 
брикету.

Колектив брикетної фабрики 
має всі можливості працювати 
ритмічно, за графіком, щодня 
виконувати і перевиконувати 
план. Треба лише, щоб керів
ники фабрики тт. Філатов і 
Кабризон рішуче взялись за 
наведення більшовицького по
рядку на підприємстві, встано
вили щоденний контроль за 
здійсненням виробничих графі

Урочисте засідання, присвячене Міжнародному жіночому дню
7 березня у міському театрі 

відбулося урочисте засідання 
представників партійних, ра
дянських і громадських органі
зацій міста, присвячене Між
народному жіночому дню 8 
березня.

З доповіддю про Міжнарод

ків, ліквідували знеосібку у 
догляді за обладнанням.

Звертає на себе увагу неви
конання плану окремими бу
дівельними управліннями.

Чому, наприклад, в березні 
І відстає будівельне управління 

(начальник тов. Святець)? То
му, що тут далеко не повністю 
використовуються механізми, 
погано організована праця, 
низька трудова дисципліна. Про
стої і прогули робітників стали 
звичайним явищем.

Па будівельних дільницях 
не впроваджуються передові 
методи праці. Досвід показує, 
що комплексні бригади забез
печують високі темпи і якість 
робіт. А між тим, таких бригад 
тут дуже мало.

Вирішальною умовою успіш
ного виконання плану є повне 
використання внутрішніх ре
зервів—уміле завантаження тех
ніки, правильна організація 
праці, максимальне ущільнення 
робочого часу. Отже, будівель
ники повинні посилити темпи, 
розгорнути боротьбу за знижен
ня собівартості будівництва.

Багато належить зробити 
колективу шахти № 3. Необ
хідно поліпшити якісні показ
ники, краще використати внут
рішні резерви, втілити найбільш 
прогресивний метод праці—гра
фік циклічності, по-справжньо
му розгорнути соціалістичне 
змагання серед гірників.

Керівники шахти тт. Майбо- 
рода, Щетников повинні ство
рити гірникам всі умови для 
виконання взятих зобов'язань, 
для невпинного піднесення про
дуктивності праці.

Господарники, партійні і 
профспілкові організації всіх 
підприємств зобов'язані впро
ваджувати і поширювати досвід 
кращих стахановців, метод знат
ного гірника Донбасу Тихона 
Мпхайлова, який відкриває но
ві шляхи для піднесення вугле
видобутку.

У дні, що залишились до 
кінця березня, вугільники та бу
дівельники жител, монтажники 
і рудоремонтники, енергетики і 
брикетники повинні докласти 
багато зусиль, щоб рішуче під
нести темпи своєї роботи, по
ліпшити якісні показники, пов
ністю привести в дію невичерп
ні внутрішні резерви виробницт
ва для успішного виконання 
державного плану першого 
кварталу.

ний жіночий день виступила 
секретар міськкому КП(б)У тов. 
Рижова 0. Ф.

З великим піднесенням учас
ники урочистого засідання 
прийняли вітального листа вож
дю і вчителю радянського на
роду товаришу И. В. Сталіну.

Засідання
6 березня продовжувала свою 

роботу третя сесія Верховної 
Ради СРСР. О 7 годині вечора 
відкрилось спільне засідання 
Ради Союзу і Ради Національ
ностей.

В урядових ложах появля
ються товариші В. М. Моло- 
тов, Г. М. Маленков, Л. П. 
Берія, К. Є. Ворошилов, 
А. І. Мікоян, М. О. Булга- 
нін, Л. М. Каганович, А. А. 
Андреев, М. С. Хрущов, 
О. М. Косигін, М. М. Швер- 
ник, М. А. Суслов, П. К. 
Гіономаренко, М. Ф. ІПкі- 
рятов.

Депутати і гості, стоячи, три
валими оплесками вітають ке
рівників партії і уряду.

В урядових ложах — члени 
Президії Верховної Ради СРСР, 
міністри.

В ложах для гостей — глави 
посольств і місій, акредитовані 
в Москві, радянські і іноземні 
журналісти.

На сесії з доповіддю про Дер
жавний бюджет СРСР на 1952 
рік і про виконання Державно
го бюджету за 1950 рік висту
пив міністр фінансів СРСР 
А. Г. Звєрєв.

Характеризуючи бюджет на 
1952 рік, доповідач сказав, що 
в ньому відбито поставлені ко
муністичною партією і Радян
ським Урядом завдання по даль
шому розвитку промисловості, 
транспорту, сільського госпо
дарства, розширенню товарообо
роту і підвищенню життєвого 
рівня народів Радянського Со
юзу.

В цифрах бюджету яскраво 
відбите піклування комуністич
ної партії і Радянського Уряду 
про всебічний розвиток куль
тури радянського народу, про 
підготовку численних кадрів 
спеціалістів для всіх галузей 
народного господарства, про роз
виток передової радянської нау
ки, про дальше зміцнення обо
роноздатності нашої країни.

Державний бюджет СРСР на 
1952 рік вноситься на затверд
ження в сумах: по доходах — 
508,8 мільярда карбованців і 
по видатках — 476,9 мільярда 
карбованців, з перевищенням 
доходів над видатками на 31,9 
мільярда карбованців. Порівня
но з 1951 роком доходи бюд
жету збільшуються на 8,7 про
цента, видатки — на 8,1 про
цента.

Переважна частина коштів 
державного бюджету направ
ляється на фінансування народ
ного господарства і культури. 
На розвиток народного госпо
дарства виділяється 180,4 міль
ярда карбованців. Великі кошти

Радянські жінки прийшли до 
свята—Міжнародного жіночого 
дня 8 березня—з новими тудови- 
ми успіхами.

Гідним трудовим подарунком 
зустріли Міжнародний жіночий 
день робітниці Алма-АтннськоТ

Верховної Ради СРСР
асигнуються на спорудження 
великих будов комунізму, на 
здійснення сталінського плану 
перетворення природи. Па со
ціально-культурні заходи намі
чається витратити 124,8 міль
ярда карбованців.

Бюджет нашої соціалістичної 
держави—це бюджет миру, бюд
жет дальшого поліпшення доб
робуту радянського народу.

Міністр фінансів СРСР 
А. Г. ЗВЄРЄВ.

У той час, як в капіталіс
тичних країнах всіляко розпа
люється воєнна істерія і відбу
вається шаленна гонка озб
роєнь, Радянський Союз неу
хильно проводить політику миру 
і викриває підступи паліїв вій
ни. Соціалістична держава на
полегливо веде боротьбу за мир 
тому, що їй непотрібна війна, 
тому, що радянський народ вва
жає агресивну війну найтяж
чим злочином перед людством.

— Успішне виконання дер
жавного бюджету буде новим 
великим вкладом у справу по
силення економічної могутності 
Радянської держави, — сказав 
наприкінці тов. Звєрєв.—Тру
дящі нашої країни, згуртовані 
навколо більшовицької партії, 
зроблять все необхідне для ус
пішного виконання народногос
подарського плану та держав
ного бюджету і ознаменують 
1952 рік новими перемогами в 
будівництві комуністичного сус
пільства. До цієї мети нас впев
нено веде велика партія Леніна 
— Сталіна, любимий вождь і 
вчитель товариш Сталін!

Заключні слова тов. Звєрєва 
всі присутні зустріли бурхли
вими тривалими оплесками. Під 
склепінням Великого Кремлів
ського Палацу довго не стиха-

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 8 БЕРЕЗНЯ
суконної фабрики. Від початку 
року це підприємство, де пра
цюють переважно жінки, вида
ло надпланової продукції на 
сотні тисяч карбованців.

Урочисті збори трудящих, 
присвячені Міжнародному жі

ла овація на честь товариша 
И. В. Сталіна.

♦* *
7 березня проходили окремо 

засідання Ради Національностей 
і Ради Союзу. На засіданнях 
були заслухані співдоповіді го
лів Бюджетних комісій тт. 1. С. 
Хохлова і Л. Р. Корнійця, піс
ля чого почалися дебати на 
доповідь про Державний бюд
жет.

Депутат Д. С. Коротченко 
розповів про величезні досяг
нення українського народу. 
Промисловість республіки пе
ревищила довоєнний рівень ви
добутку вугілля, виробництва 
чавуну, сталі, прокату. Зріс 
виробіток електроенергії, збіль
шився випуск тракторів, ком
байнів та інших складних ма
шин.

В результаті укрупнення 
колгоспів значно покращала 
організація праці, продуктив
ніше використовуються меха
нізми. Зростає поголів'я худо
би, підвищується її продуктив
ність. Будівництво Каховської 
ГЕС і Південно-Українського 
каналу відкриває великі пер
спективи дальшого розвитку 
сільського господарства і всієї 
економіки республіки.

—Український народ,—гово
рить тов. Коротченко,—відпо
відає на сталінське піклуван
ня партії і уряду новим підне
сенням соціалістичного змаган
ня, зміцненням споконвічної 
дружби з великим російським 
народом і всіма братніми на
родами СРСР, яка завжди була, 
є і буде невичерпним джере
лом усіх перемог і досягнень 
Радянської України.

Депутат Ф. Л. Додь розпо
вів про те, як будують нове 
радісне життя трудящі захід
них областей України. За після
воєнні роки бюджет Ровенської 
області, наприклад, зріс більш, 
як у півтора раза. Депутат на
водить дані, що характеризу
ють зростання промислового 
виробництва, успіхи сільського 
господарства, піднесення мате
ріального і культурного рівня 
трудящих. Тов. Додь пропонує 
затвердити Державний бюджет 
СРСР, який повністю відпові
дає інтересам радянського на
роду.

У своїх виступах депутати 
одностайно схвалюють бюджет 
соціалістичної держави, який 
забезпечує дальше піднесення 
виробництва, підвищення рівня 
матеріального добробуту і куль
тури трудящих, зміцнення обо
рони нашої країни.

(РАТАУ).

ночому дню, відбулися в містах 
і селах Української РСР, Азер
байджанської РСР, Литовської 
РСР, Хабаровського краю та 
інших республік, країв і об
ластей.

(ТАРС).
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змішторгу в 1951 році не ви
конав плану товарообороту. Це 
сталося через те, що тут було 
недостатньо розгорнуте соціаліс
тичне змагання між окремими 
працівниками прилавку та через 
слабу оперативність торговель
ного відділу, керівники якого 
не забезпечили планомірного 
завезення товарів масового спо
живання.

Зважаючи на це, бюро пар
тійної організації спрямувало 
організаційно-партійну і масо
во-політичну роботу на поліп
шення роботи торговельних 
об'єктів по обслужуванню тру
дящих міста.

Почали ми з узагальнення і 
здійснення критичних заува
жень і пропозицій комуністів, 
якР’Йвш внесли на звітно-ви
борних партійних зборах. Зок
рема, вказувалось тоді на не
достатнє керівництво з боку 
партбюро профспілковою органі
зацією. Питання про роботу 
місцевкому профспілки було об
говорено на партійних зборах, 
де комуністи намітили конкрет
ні заходи, спрямовані на поси
лення масово-виховної роботи 
серед трудящих змішторгу.

Минув лише місяць, але на
слідки помітні. Значно зросла 
профспілкова організація, пов
ністю ліквідовано заборгованість 
по членських внесках. Місцев
ком (голова т. Будило) став

18 годин 15 хвилин — час 
початку занять в гуртках по 
вивченню «Короткого курсу іс
торії ВКП(б)» при первинній 
парторганізації тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз». Спочатку 
прибуло два слухачі, а через 
десять хвилин і ті пішли. Сек
ретар партбюро т. Іванов зіб
рав кілька чоловік і через пів
години було вирішено почати 
навчання при наявності 4 слу- 

. хачів з 6.
Зриви занять в цьому гурт

ку непоодинокі. Пропагандист 
т. ІПарковський і 3 березня 
не мав наміру проводити нав
чання при такій кількості при
сутніх, але переважило напо
лягання т. Іванова. І ось нав
чання почалось...

Керівник гуртка т. Шарков- 
ський повідомив, що сьогодні 
ми будемо повторювати вивче
не на попередніх заняттях з 
теми—-історичний матеріалізм. 
Потім поставив кілька запи
тань.

—Тов. Мурзіна, — викликає 
пропагандист,—яка роль геог-

У
У клубі колгоспу імені 18 

партконференції вечорами зби
рається багато молоді. Вона 
приходить сюди вибрати книгу, 
почитати газету, взяти участь 
в роботі гуртків художньої са
модіяльності.

Краще від інших тут працює 
драматичний гурток, яким ке
рує завідуюча клубом Олена

ртій не ж и

партійного
більше приділяти уваги питан
ням організації соціалістичного 
змагання та зміцнення трудової 
дисципліни в колективі.

Па відкритих партійних збо
рах в лютому обговорено пи
тання про завдання колективу 
у виконанні квартального пла
ну. Комуністи і безпартійні ак
тивісти піддали гострій критиці 
недоліки в роботі працівників 
торговельного відділу, які мало 
дбають про завезення найбільш 
потрібних товарів. У прийнято
му рішенні значну увагу при
ділено питанням поліпшення 
масово-політичної роботи серед 
працівників прилавку.

Виконуючи намічені заходи, 
партбюро переглянуло склад і 
розстановку агітаторів. Зараз 
агітаційно-масову роботу серед 
трудящих провадять 19 товари
шів з числа комуністів та без
партійних активістів. Вони про
водять бесіди, організовують 
соціалістичне змагання за по
ліпшення кількісних і якісних 
показників у роботі.

Наслідуючи почин працівни
ків прилавку магазину № 1 
київського відділення «Гастро
ном», серед трудящих нашого 
змішторгу широко розгорнулося 
соціалістичне змагання за зни
ження втрат, передбачених нор
мами.

Вже зараз більшість магази
нів виконують план товарообо
роту. Значних успіхів домогли- 

Наслідки безконтрольності
рафічиого середовища в розвит
ку суспільства?—Відповідь ко
ротка, але вірна.

—В чому ж полягає голов
на сила в системі умов мате
ріального життя суспільства? 
—запитує т. ІПарковський.

У кімнаті напружена тиша. 
Слухачі перелистують підруч
ники. Ще кілька запитань по
ставив пропагандист, але від
повідати на них ніхто не на
важився. Жодного слухача не 
викликав для участі в бесіді 
і пропагандист.

Переконавшись, що так за
няття йти не може, тт. Іванов 
і ІПарковський почали доко
ряти гуртківцям і вирішили 
продовжити навчання 10 бе
резня!?!)

Секретар парторганізації тов. 
Іванов, виправдуючись за та
кий стан в цьому гуртку, зга
дує про планомірну роботу 
гуртка по вивченню «Короткого 
курсу історії ВКП(б)», яким 
керує т. Кравефь. Але й в 
цьому гуртку 3 березня занят
тя не відбулося тому, що про- 

------------ <><>:<>—-------

колгоспному клубі
Єрьоменко. До 34 річниці Ра
дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту силами цього 
гуртка поставлено п'єсу.

Тт. Баленко С., Білоус Н., 
Переяслав І., Ревенець К., 
Яценко В. та Хрущ П. добре 
вивчили свої ролі і, виступаю
чи на колгоспній сцені, корис
тувались успіхом у глядачів.

т я

впливу
ся працівники взуттєвого мага
зину (завідуюча т. Морозова), 
де план товарообороту в люто
му виконано на 130,2 процен
та. Перевиконали план також 
працівники прилавку тт. Бром- 
вейбер, Комарова та інші. По
мітно зменшились також скарги 
трудящих.

Велику роль у вирішенні 
завдань, що стоять перед на
шим колективом, відіграє стінна 
газета «За радянську торгівлю» 
(редактор т. Яковенко). В ній 

' висвітлюється життя колективу. 
Періодично випускається юмо- 
ристична газета «Вила в бік», 
в якій критикуються бракоро
би, порушники правил радянсь
кої торгівлі. В цьому місяці 
почала виходити молодіжна 
стінгазета «Комсомолець». і-і

Організаторська роль первин
ної партійної організації і здійс
нення авангардної ролі кому
ністів помітно впливають на по
ліпшення господарської діяль
ності установи. План товарообо
роту в лютому колектив вико
нав на 113,8 процента.-Значно 
перевиконано план і в січні.

Виконуючи рішення звітно- 
виборних зборів, партійна орга
нізація в центр уваги тепер 
ставить завдання — невпинно 
поліпшувати культурне обслу
жування трудящих міста, пов
ністю задовольняти їх зрослі 
запити.

М. Вершиніна, 
секретар партбюро змішторгу.

пагандист не иовернувся з ко
мандировки.

Так буває часто. Пропаган
дист у командировці—його за
мінює інший товариш, слухачі 
відсутні — заняття зривається. 
Ніхто з членів партбюро не 
поцікавився чому, наприклад, 
слухачі неохоче відвідують за
няття гуртка, яким керує тов. 
ІПарковський, хоч пересвідчи
тись в цьому неважко. Про
пагандист формально ставиться 
до виконання свого обов'язку, 
досі не відмовився від начот
ництва. Вивчення історії ВКП(б) 
провадить у відриві від питань 
сучасності і конкретних зав
дань будівництва комунізму.

Вже минула перша полови
на навчального року в сітці 
партійної освіти і бюро парт- 
оргапізації повинно було по
цікавитись станом, що створив
ся в гуртках повпвчепню «Ко
роткого курсу історії ВКП(б)», 
і в першу чергу в гуртку, 
яким керує т. ІПарковський.

П. Горбаченко.

Значну допомогу в роботі 
гуртків художньої самодіяльнос
ті подає секретар парторгані- 
зації артілі тов. Уманець. У 
ці дні учасники гуртків готу
ються до виїзду в поле, де во
ни будуть обслужувати кол
госпників під час весняної 
сівби.

М. Деманов.

Знатні жінки нашої країни

Лауреат Сталінської премії депутат Верховної Ради СРСР на
родна артистка Союзу РСР Алла Костянтинівна Тарасова за перегля
дом листів від виборців.

Прескліше ТАРС.

З честю виконали зобов'язання
Славними перемогами в труді 

ознаменували Міжнародний жі
ночий день 8 березня будівель
ниці жител управління тресту 
«Олександріявуглерозріз». На
передодні свята 9 жіночих 
бригад в кількості 237 робіт
ниць виконали і перевиконали 
взяті зобов'язання.

Здобуті успіхи — результат 
підвищення робітницями своїх 
кваліфікацій, оволодіння нови
ми професіями. Лише в мину
лому році 150 дівчат без від
риву від виробництва здобули 
спеціальності мулярів, штука
турів, малярів, арматурників, 
мотористів.

В колективі заслуженою по
вагою користуються Ганна Біло
руська та Мелапія Береза. У 
будівельне управління вони 
прибули торік. Працювали на 
різних роботах. Вечорами відві
дували курси. Незабаром вони 
стали малярами 4 розряду. За
раз кожна з них виконує нор
ми на 160 процентів.

Випускників гірничопромис
лової школи, молодих штукату
рів Ніну Болбу, Віру Кухту, 
Зіну Крангач не задовольнила 
одна професія.

—Ми знаємо,—заявили вонп, 
—що не можна бути хороши
ми штукатурами, не знаючп 
малярної справи. А тому хоче
мо вчитися на малярів.

Минуло небагато часу і вони 
цього досяглп. Дві спеціаль

Успіхи шахтарок
На трудовій вахті, присвя

ченій Міжнародному жіночому 
дню 8 березня, виробничих ус
піхів домоглися трудівниці шах
ти №2. Своєю самовідданою 
працею вонп забезпечують чіт
ку роботу підприємства.

В числі кращих стахановок 
ідуть відкатниці Ганна Лебідь 
і Сфросинія Баранюк. Скільки б 
наваловідбійники вугілля не 
давали, вони завжди встигають 
видати його на-гора. Змінні

КРАЩІ ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ
За прилавком в білих хала

тах Ганна Козлова, Надія Гу- 
менюк, Ганна Хмель. Вони кра
щі працівники магазину від
мінного обслужування.

З нього беруть приклад всі 
торговельні підприємства від
ділу робітничого постачання.

Зразково обслужує спожива

ності дозволили їм набагато під
нести продуктивність праці, під
вищити якість робіт.

Майстром штукатурної спра
ви стала також колишня різно- 
робоча Раїса Верескун. Комсо
молка, депутат Октябрської се
лищної Ради, Бвдокія Коняхина * 
теж прийшла на виробництво 
рядовою робітницею. Згодом во
на стала кваліфікованим муля- 
ром, а зараз вчиться на майст
ра десятника-будівельника.

Жінки внесли великий вклад 
у справу будівництва жител, > 
соціальних і культурно-побуто
вих споруд міста і робітничих 
селищ. Вони брали активну 
участь у спорудженні міського 
театру. Палацу культури, двох 
середніх шкіл, гірничопромис
лового училища, дитячого бу
динку, садка, ясел, полікліні
ки, банно-прального комбінату, 
магазину, їдальні і ін.

За досягнення високих по
казників у роботі 11 кращих 
жінок напередодні 8 березня 
нагороджені Почесними грамо
тами Міністерства вугільної про
мисловості СРСР, дві трудівни
ці занесені до книги Пошани, 
багатьом оголошена подяка.

Трудівниці будівельного уп
равління включилися у змаган
ня за дострокове виконання 
річного виробничого плану.

І. Челапко, 
голова будівельного 

комітету профспілки.

норми славні шахтарки вико
нують на 140—150 процентів.

Сумлінно працює робітниця 
вентилятора т. Бесарабова. Во
на забезпечує безперебійну по
дачу чистого повітря в шахту.

Всі робітниці передового під
приємства трудяться високопро
дуктивно.

Г. Стешова, 
інженер-екопоміст планового 
відділу тресту „Олександрів

ну гілля".

чів їдальня № 6 (зав. т. Доценко).
В колективі заслуженою по

вагою користується повар На
дія Урилова. Вона готує смач
ні і висококалорійні страви.

Недавно міністр вугільної 
промисловості СРСР нагородив 
тов. Урилову Почесною грамо
тою.
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Покінчити з формалізмом 
у керівництві змаганням шахтарів

Керівники шахти № 3, висту
паючи на нарадах, люблять під
креслювати свої досягнення, ба
гато говорять про впроваджен
ня передових методів праці, про 
дійове соціалістичне змагання. 
Коротко кажучи, вони дивлять
ся на все крізь рожеві окуляри. 
Непогані кількісні показники 
роботи в минулому роді заспо
коїли начальника шахти тов. 
Майбороду і голову шахткому 
тов. ІІрасолова.

Справи ж тут далеко небла- 
гополучні. Підприємство пра
цює нерентабельно, значно 
нижче своїх можливостей. Збит
ки становлять тут сотні тисяч 
карбованців. Висока собівар
тість вугілля. Чимало гірників 
не впоруються з своїми норма
ми і взятими соціалістичними 
зобов'язаннями. Трудова і ви
робнича йііх^іліна низька.

Це—результат того, що на 
шахті недооцінюють соціаліс
тичного змагання, формально 
керують ним.

Кілька місяців тому 6 пле
нум ВЦРІІС затвердив нові умо
ви Всесоюзного соціалістично- 

>в змагання. Ці умови перед
бачають не лише кількісні, але 
й якісні виробничі показники 
у виконанні державного плану.

Рішення пленуму слід було 
довести до свідомості кожного 
робітника і інженерно-техніч- 

Чїого працівника, мобілізувати 
колектив на боротьбу за нев
пинне піднесення продуктив
ності праці, підвищення якос
ті і зниження собівартості ву
гілля. Та шахтком обмежився 
ознайомленням з цим важливим 
документом декого з активу. Пе
реважна ж більшість гірників 
і командирів виробництва про 
нові умови змагання не знають. 
Невідомі вони, очевидно, і 
тт. Майбороді і Прасолову. І то
му тут грубо порушують прин
ципи соціалістичного змагання.

15 січня шахтком присудив 
перше місце у змаганні Діль
ниці №3. Про .-це оголосили 
на загальних зборах. Але як 
виявилось пізніше, присвоєння 
третій дільниці звання передо
вої було зроблено безпідставно. 
Зольність вугілля перевищува
ла норму на 0,4 процента.

Минув місяць. Дільниця № З 
лютневий план виконала на 
87,3 процента, зольність пе
ревищила норму на 1 процент.

Сталося це тому, що ніхто 
не створив гірникам умов для 
здійснення соціалістичних зо
бов'язань, не допоміг поліп
шити якісні показники.

Так само безпідставно було

До чого призводить нерозпорядливість
Моя бригада, вступаючи в 

соціалістичне змагання за дос
трокове виконання виробничо
го плану 1952 року, взяла па 
себе підвищені зобов'язання.

З перших днів нового року 
теслярі взяли високі темпи і 
добились значних виробничих 
успіхів. Якщо раніш виконан
ня норм становило 120 про
центів, то тепер—140.

Звичайно, ми могли досягти 
значно кращих показників, як
би наші керівники дбали про 
те, щоб нам були створені не
обхідні умови в роботі.

Як не дивно, але началь

присвоєно звання передових 
дільницям №№ 1 і 2.

Своїм рішенням шахтком 
присвоїв звання кращих гірни
ків наваловідбійнику тов. Чер
кесу, кріпильникам тт. Митро- 
фанову і Конограю та іншим. 
Більшість з них в січні і лю
тому не виконали навіть своїх 
норм.

Вибійник тов. Дьяков зобо
в'язався щодня виробляти нор
му не менше, як на 120 про
центів, відкатник тов. Щерби
на 130 процентів. Однак, да
ного слова вони не дотримують.

Досить ознайомитись з орга
нізацією змагання і стане ясно, 
наскільки загальні і неконк
ретні зобов'язання бригад і ок
ремих гірників. У них не зва
жають на нові умови змаган
ня, випускаються основні пи
тання: піднесення продуктив
ності праці, підвищення якості 
і зниження собівартості вугілля.

Більше того, чимало шахта
рів, зокрема, тт. Унтилов, ІІІма- 
ков, Сафін, Козинець і інші 
не знають, за які показники 
вони повинні боротись. Шахт
ком підмінює творче змагання 
штампованими бланками.

Товариші Майборода і Пра- 
солов запевняють, що на шах
ті змагаються майже всі робіт
ники. Насправді ж індивідуаль
ні соціалістичні зобов'язання 
мають лише 352 чоловіка. Між 
змінами змагання не організо
ване.

Підсумки у змаганні на шах
ті роблять так: старший нор
мувальник і голова шахткому 
самі вирішують хто завоював 
першість. Результати роботи 
дільниць, бригад, змін на збо
рах обговорюються дуже рідко. 
Іноді оголошують, яка дільниця 
йде попереду, але це буває то
ді, коли закінчується місяць 
або квартал.

Робітники хочуть знати, як 
вони виконали свої зобов'язан
ня вчора, який результат ми
нулого тижня, декади, хто йде 
попереду, хто відстає. Але на 
цю законну вимогу тут не звик
ли зважати.

Наваловідбійник тов. Манакін 
розповідає:

—Розпочався березень, але 
ми не знаємо, як виконали зо
бов'язання в лютому, особливо 
по якісних показниках. Скіль
ки моя бригада заробила, видо
була вугілля, яка якість його, 
наскільки виконано план по 
продуктивності праці, нам неві
домо. У нас за числами не ба
чать живої людини.

Якби керівники шахти гли

ник дільниці тов. Охим, який 
в першу чергу повинен бути 
зацікавлений у виконанні кож
ним робітником своїх зобов'я
зань, стоїть осторонь соціаліс
тичного змагання.

Наведу один характерний 
приклад. 12 лютого наша брига
да вийшла на зміну.

— Що робити? — питаю на
чальника дільниці.

—Почекайте трохи, — відпо
вів він.

Чекали 30 хвилин, годину, 
дві. Нарешті нам дали завдання.

Щоб не повторилось прос
тоїв, я попросив тов. Охима 

боко вникали в питання вироб
ництва, по-справжньому керува
ли змаганням, створювали всім 
гірникам умови для високопро
дуктивної праці, то результати 
були б зовсім інші. Колектив 
працював би ритмічно, день у 
день виконував би план. Однак, 
щодня на шахті зривається гра
фік, виникають простої. Голов
на причина—відсутність в ла
вах кріпильного лісу. І це тоді, 
як його на поверхні дуже ба
гато. Вся справа в тому, що 
начальник шахти тов. Майбо
рода і головний інженер тов. 
Щетников не вживають заходів 
для наведення порядку на ліс
ному складі.

24 і 25 лютого, наприклад, 
обидві зміни другої і третьої 
дільниць простояли по 7 годин 
через відсутність лісоматеріалу.

На другий день дали кріпиль
ний ліс, але не дотримали стан
дарту. Це викликало додаткові 
простої, бо креп не можна було 
використати.

В більшості лав немає по
рядку. На першій і третій діль
ницях колії в занедбаному ста
ні. Стрілочні переводи загро
маджені лісоматеріалом, забруд
нені, в деяких штреках багато 
води. І скрізь, куди не підеш, 
люди простоюють.

— Хоч і прагнеш, але при 
таких умовах не здійсниш сво
го зобов'язання,—каже навало
відбійник тов. Марков.

Це можна почути і від ін
ших гірників.

Одне з головних завдань в 
керівництві соціалістичним зма
ганням—пропаганда і впровад
ження передового досвіду. Але 
на шахті цим не займаються. 
Цінний почин знатного шахта
ря Донбасу Тихона Михайлова, 
який виступив ініціатором скла
дання особистих стахановських 
планів підвищення продуктив
ності праці, тут не підхоплено. 
Досвід кращих виробничників 
не поширюється.

На низькому рівні ведеться 
наочна агітація. Дошки пошани 
заповнюються безсистемно.

Чого варті після всього роз
мови тт. Майбороди і Прасоло- 
ва про розгорнуте соціалістичне 
змагання на шахті?

Дивну позицію невтручання 
у виробничі справи займає сек
ретар парторганізації т. Сиро- 
тенко. Так не може далі про
довжуватись.

Треба, нарешті, покінчити з 
казенщиною і формалізмом в 
керівництві соціалістичним зма
ганням гірників.

М. Бурій, А. Яковенко.

дати нам завдання на завтра.
—Прийдете зранку, тоді ска

жу що робити,—відповів він.
На другий день ми ще біль

ше простояли. Таким чином 11 
теслярів протягом тижня втра
тили 176 людино - годин. Це 
значить, що вони недодали до 
виробничого плану 2.000 кар
бованців.

Не можна миритись з тим, 
щоб через нерозпорядливість 
керівника дільниці ми не ви
конували взятих зобов'язань.

А. Прищепа, 
бригадир теслярів будівельного 
управління Семенівського тресту.

Весні—більшовицьку зустріч

Записали, схвалили і... забули
Артіль імені Будьонного—най

відсталіша в районі. Тут щоро
ку вирощують низькі врожаї, 
одержують незадовільну про
дуктивність від тваринництва.

На звітних зборах, які від
булися в колгоспі на початку 
лютого, хлібороби викрили при
чини відставання. Вони вказу
вали, зокрема, на те, що прав
ління артілі погано організовує 
роботи, не бореться за зміцнен
ня трудової дисципліни, зволі
кає проведення важливих захо
дів, що призводить до пору
шення агротехніки в обробітку 
полів. Звітні збори намітили 
заходи до поліпшення органі
заційно-господарського зміцнен
ня колгоспу і зобов'язали прав
ління забезпечити виконання 
цього рішення.

Основна увага приділялась 
своєчасній підготовці та органі
зованому проведенню весняно- 
нольових робіт, що в значній 
мірі вирішує долю високого вро
жаю.

З тих пір минуло більше мі
сяця. Але ніяких змін в кол
госпі не сталося. Як і раніше 
колгосп незадовільно справляє
ться з поставленими завдан
нями.

Голова правління т. Дмитрієв 
на другий день забув про що 
говорили колгоспники. Прав
ління не спромоглося навіть 
розробити заходи по організа
ційно-господарському зміцнен
ню колгоспу на 1952 рік. По
рочна практика минулого року, 
коли правління працювало без 
плану, а загальні збори прова
дились від випадку до випадку, 
продовжується і тепер.

Коли ж і скликаються збори, 
то колгоспники про них дові
дуються лише за кілька годин, 
а порядок денний узнають на 
зборах. Все робиться наспіх, 
непродумано, без глибокого 
аналізу справ. Тому й не див

Мінеральні добрива до сівби
Олександрійська база рай- 

сільгосппостачання недавно до
датково одержала мінеральні 

І добрива—суперфосфат та суль- 
фат-амоній.

Добрива призначені колгос
У колгоспі імені Молотова незадовільно охо

роняється громадське добро. Сторож т. Цесько не
рідко залишає вночі свій пост і йде додому, а по
сівне насіння та інші матеріальні цінності залиша
ються без охорони.

Дід Лука і Сірко

Щоб підвечерять, Дід Лука 
Просив Сірка

На варті постоять за нього. 
Сірко відмовитись не зміг.
Ну як образити старого? 
Зоставсь. А дід вечеряв довго. 
Сірко собі поспать приліг.

А злодій нишпорив в цю пору 
І в зерносховище заліз...

* **
Не довіряй поста нікому, 
І навіть другові свойому.

Рис. О. Козюренка. 
Текст П. Шабатина.

но, що колгоспники в обгово
ренні питань майже не беруть 
участі.

Тов. Дмитрієв нерегулярно дає 
наряди бригадирам, завідуючим 
тваринницькими фермами і не 
контролює, як виконуються зав
дання.

У січні та лютому щодня в 
господарських роботах брала 
участь лише третина колгосп
ників, на 15 — 20 процентів 
використовується живе тягло. 
Про це знає правління, але 
воно жодного разу не обгово
рило на засіданні питання про 
порушників трудової дисциплі
ни.

З цих причин колгосп, як і 
торік, незадовільно готується до 
весняної сівби. Досі повністю 
не відремонтований сільсько
господарський інвентар і не 
очищене посівне насіння. План 
вивезення в поле добрив вико
нано лише на 10 процентів, а 
снігозатримання—на 28. Майже 
зовсім не завозяться мінераль
ні добрива. З 79 центнерів по
сівного матеріалу, який слід об
мінити на сортове насіння, за
мінено лише 9 центнерів. А 
підживлення озимини і виго
товлення нового інвентаря вза
галі не провадиться.

Нехтуючи рішеннями звітних 
зборів, незважаючи на кри
тичні зауваження колгоспни
ків, правління артілі по суті 
зірвало проведення зимових 
агротехнічних заходів, не ство
рює умов хліборобам для ви
конання взятих соціалістичних 
зобов'язань по вирощуванню в 
1952 році високих врожаїв усіх 
сільськогосподарських культур.

Обов'язок правління—забез
печити неухильне виконання 
заходів, намічених хліборобами 
по зміцненню колективного гос
подарства.

І. Кожевник, 
інструктор райкому КП(б)У.

пам для внесення їх під посі
ви в час весняної сівби та під
живлення рослин.

І. Каплун,
директор бази „Сільгосппоста- 

чання".
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ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Недільник молоді
На відкритих зборах комсо

мольської організації колгоспу 
«Оборона країни» комсомольці 
вирішили організувати неділь
ник з участю молоді села по 
вивезенню місцевих добрив на 
поля артілі.

Протягом одного дня—24 лю
того—на поля вивезено 40 тонн 
місцевих добрив. Добре в цей

Чуйне ставлення
Моя дружина тяжко захворі

ла. Я звернувся до лікарні. 
Виключну увагу проявила аку
шерка Слава Ісаківна Башкало- 
ва. Вона часто відвідувала хво
ру, подаючи їй необхідну ме
дичну допомогу.

Де підкувати коней?
У нашому місті є промком

бінат. Він повинен обслугову- 
Жти своїми майстернями трудя
щих та організації міста.

Є тут і кузня. На жаль, вона 
виконує замовлення лише ті, 
які довподоби ковалю т. Бі
женку.

інкубаторно-птахівничій стан
ції, наприклад, потрібно було 
підкувати коней. З офіційним 
відношенням ми звернулись до 
директора міськпромкомбінату, 
який написав розпорядження ви

... А все через печатку
Більше двох тижнів у Бро- 

топопівському магазині сільсь
кого споживчого товариства ле
жать зошити для учнів школи. 
Але через відсутність рознаряд
ки райспоживспілки їх не ви
дають.

Районний відділ народної ос

Забезпечимо чітку
Олександрійська інкубаторно- 

птахівнича станція цього року 
розпочала роботу на 15 днів 
раніше, ніж торік. Вона від
пустить за сезон колгоспам 
110 тисяч молодняку птиці, 
крім того, 75 тисяч буде прода
но населенню.

Для виконання доведеного 
плану колгоспи повинні були з 
15 лютого розпочати здачу яєць 
інкубаторно-птахівничій стан
ції. Проте деякі колгоспи досі 
не здають яєць. Це затримує 
нормальну роботу інкубаторної 
станції.

Держава встановила великі

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети «Біль
шовицька правда» надійшли 
листи про невпорядкованість 
назв вулиць і номерів будинків 
міста. Про це було повідомлено 
виконком міської Ради депута
тів трудящих.

Заступник голови виконкому 
міської Ради депутатів трудя-

Готуються до зуст
Піонери середньої школи №2 

імені Горького готуються до 
зустрічі пернатих друзів. Свої- 

день попрацювали комсомольці 
Василь Чечітко, Михайло Афо- 
ненко, Віктор Котляр, Ганна 
Савпч, Ліда Ревенко, Дем'ян 
Чабан, Леонід Шаповалив та 
інші.

За цінну ініціативу молоді 
правління колгоспу оголосило 
учасникам недільника подяку.

0. Бондаренко.

Через кілька днів дружина 
стала почувати себе краще, і 
зараз цілком здорова.

Ми вдячні тов. Башкаловій 
за її чуйне ставлення.

І. Школяр.

конати замовлення. Та Біженко 
не захотів цього робити.

— Невигідно мені кувати вам 
коней,—коротко сказав він.

Не допомогло і повторне роз
порядження заступника дирек
тора.

Так, через впертість коваля 
Ніженка і безсилих керівників 
міськпромкомбінату коні зали
шились непідкованими.

В. Чугуй, 
старший зоотехнік інкубаторно- 

птахівничої станції.

віти видав таку рознарядку, та 
голова ССТ т. Лаврентьєв 
не визнає її. Йому, бачите, пот
рібна рознарядка з печаткою 
райспоживспілки. Через це зо
шити лежать, а учні не мають 
змоги нормально навчатися.

В. Шафет.

роботу інкубатора
пільги колгоспам. За кожпі 
здані інкубаторній станції два 
курячі яйця зараховується в 
держпоставку 3, за одне качи- 
нетаіндюшине—3 і за одне гу- 
сине—5 яєць курячих.

Правління колгоспів повинні 
зважити на ці пільги і органі
зувати здачу яєць до інкуба
торно-птахівничої станції. Це 
сприятиме достроковому вико
нанню обов'язкових поставок 
здачі яєць і забезпечить чітку 
роботу інкубатора.

П. Евмененко, 
директор інкубаторно- 

птахівничої станції.

щих т. Константинов повідо
мив редакцію, що такі факти 
мають місце. Зараз виготовля
ються таблички з найменуван
ням вулиць і номерів будинків. 
Впорядкування назв вулиць і 
номерація будинків буде завер
шена в березні.

її пернатих друзів
ми силами вони вже виготови
ли понад 80 шпаківниць.

А. Светлов.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
6 і 7 березня з'єднання корей

ської Народної армії спільно з 
частинами китайських народних 
добровольців на всіх фронтах ве
ли оборонні бої, завдаючи амери- 
кано-англійським інтервентам і 

І лісинманівським військам втрат у 
живій силі і техніці.

За два дні збито 5 літаків про
тивника.

(ТАРС). 
—О—

В країнах 
народної 

демократії
Жінки нової Польщі
ВАРШАВА. Рік у рік зростає 

роль трудящих жінок у будівниц
тві народної Польщі. Порівняно з 
довоєнним періодом, число жінок, 
зайнятих тепер у промисловості, 
зросло в три рази. Близько 20 ти
сяч жінок працюють майстрами, 
бригадирами і виконують іншу 
відповідальну роботу на вироб
ництві, а 130 жінок — директори 
підприємств. Більше 12 тисяч жі
нок беруть участь в роботі Рад 
народових і 10 тисяч—у комісіях.

Розвиток важкої 
промисловості у Болгарії 

СОФІЯ. В Народній республіці 
Болгарії створено нові галузі важ
кої промисловості, в тому числі 
хімічне і сільськогосподарське ма
шинобудування, металургійну про
мисловість і т. д. Потужність 
електростанцій, введених в екс
плуатацію лише в минулому році, 
на 40 процентів перевищує потуж
ність всіх електростанцій, збудо
ваних з дня визволення Болгарії 
від турецького рабства до почат
ку другої світової війни. Значно 
збільшився видобуток вугілля і 
руди, зросла виплавка чавуну і 
сталі.

Трудова вахта 
румунських жінок

БУХАРЕСТ. Тисячі румунських 
жінок несли трудову вахту на 
честь Міжнародного жіночого дня. 
Понад 140 кращих виробничниць 
металургійної промисловості в ці 
дні виконують по півтори—дві 
норми за зміну. Сотні текстиль
ниць перейшли на багатоверстат
не обслужування. Стахановки 
Арадської текстильної фабрики 
„теба* Шаркезі, Захан і Морару 
обслужують 60 ткацьких верста
тів і щодня перевиконують вироб
ничі завдання. На їх досвіді 
вчаться багато інших текстиль
ниць.

Піклування про 
дітей-сиріт у народній 

Кореї
ПХЕНЬЯН. В результаті амери

канської інтервенції, варварських 
нальотів американських літаків на 
мирні корейські міста і села ба
гато корейських дітей залишилось 
сиротами. Народна влада прийшла 
на допомогу малятам, які втрати
ли своїх батьків. За рішенням ка
бінету міністрів республіки по 
всій країні створена широка сітка 
дитячих будинків для дітей-сиріт.

(РАТАУ).

Конференція працівників 
ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Чехословаччини
ПРАГА. В місті Брно прохо

дить конференція працівників ви
щої школи і науково-дослідних 
закладів Чехословаччини, присвя
чена ідеологічним питанням. Кон
ференція заслухала доповідь на 
тему: «Про космополітизм, про
летарський інтернаціоналізм і со
ціалістичний патріотизм’. Будуть 
також заслухані і обговорені до
повіді: .Марксистсько - ленінська 
ідейність і партійність — основа 
розвитку природничих і технічних 
наук’, „Великий приклад радянсь
кої науки* і ін.

Провал однієї антирадянської фальшивки
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). З берез

ня домініканський уряд оголосив, 
що військове і морське міністер- 

і ство, а також міністерство авіації 
Домініканської республіки 28 лю
того послали літаки і військові 

І кораблі в Саманську затоку, де 
; було помічено .кілька іноземних 

підводних човнів".
„Є певність,—вказувалося в ком

юніке,—що підютні човни не на
лежать жодній з країн Західної 
півкулі".

Одночасно з цим домінікансь
кий інформаційний центр в Нью- 
Йорку заявив, що, як вважають, 

І підводні човни „можуть бути ро
сійськими, оскільки Домініканська 

1 республіка співробітничає з США 
' в проведенні програми випробу

вання керованих снарядів*.
Ця вигадка повністю провали

У ШУКАННЯХ ГАРМАТНОГО М'ЯСА
ДО АНКАРСЬКИХ ПЕРЕГОВОРІВ ЕЙЗЕНХАУЕРА

СТАМБУЛ. (ТАРС). 4 березня 
в Анкарі відбулася зустріч голов
нокомандуючого збройними сила
ми агресивного Північно-атлан
тичного союзу генерала Ейзенхау- 
ера з турецькими державними ді
ячами.

Як видно з повідомлення ту
рецької преси, Ейзенхауер прова
див переговори про кількість ту
рецьких військ, які повинні бути 
передані в розпорядження коман
дування Північно-антлантичного 
союзу. Газети називають при цьо
му цифру 40 дивізій.

У цьому зв'язку деякі турець

В Англії
„Мій будинок—моя фортеця". 

(Англійське прислів'я)

—Не хвилюйся: це я допомагаю тобі обладнати твій будинок 
під фортецю.

Мал. А. Баженова. Прескліше ТАРС.

Проти застосування бактеріологічної зброї
Агентство Сіньхуа повідомляє:
Генеральний секретар В'єтнам

ської загальної конфедерації пра- 
I ці Тран Дан Туйєн надіслав те- 
’ леграму Всесвітній федерації проф

спілок, в якій осуджується зло
чин американських агресорів, що 
застосовують бактеріологічну 
зброю у війні в Кореї. В телегра
мі, зокрема, говориться: „Від іме

Залізнична катастрофа в Бразілії
За повідомленням уругвайської 

преси, 4 березня в Бразілїї в ре
зультаті зіткнення двох поїздів 
коло станції Анчієта (в 40 км від 
Ріо-де-Жанейро) загинуло 119 чо
ловік і поранено 250 чоловік. За

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Олександрійська 
інкубаторно-птахівнича станція 

продає для населення міста і району в необ
меженій кількості: курчат, гусят, каченят, 

індюшат.
Звертатись: Майдан Революції, № 19. Дирекція.

лась: представник морського мі 
ністерства США заявив, що вії 
не знає ні про які повідомленні 
про таємничі підводні човни, по. 
мічені в районі Саманської затоки 
І ВІДМОВИВСЯ ЗрОбіІТИ буДЬ-ЯКІ ДО' 
даткові заяви.

Проте кореспондент агентстві 
Ассошіейтед ГІресс вказує, що аг 
лантичпий флот США проводить 
маневри в цьому районі і цілком 
можливо, що помічені підводи 
човни належать США. Агентствс 
Ассошіейтед Пресе нагадує пре 
повідомлення, опубліковане в пре
сі в лютому, де говориться, ще 
маневри військово-морського фло
ту будуть проведені в зоні від 
Нью-Йорка до Південної Амери
ки і що в цих маневрах брати
муть участь підводні човни.

кі оглядачі висловлюють неспо
кій. Ніхат Ерім у газеті „Улус* 
висловлює подив з приводу вимог 
щоб турецькі солдати заповню
вали собою бреші в армії Ейзен- 
хауера. Інші газети пишуть, що 
небажання трудящих країн Захід
ної Європи воювати заради здій
снення агресивних замірів амери
канських монополій примусило 
Ейзенхауера, шукаючи гарматно
го м'яса, зробити подорож до Ту
реччини і Греції.

Сьогодні Ейзенхауер вирушив 
до Греції.

__ -____________ <

ні трудящих В'єтнаму я вислов
люю глибоке обурення варварсь
ким актом американських імпе
ріалістичних агресорів, які засто
совують бактеріологічу зброю у 
війні в Кореї. Це—зброя масово
го винищення людей, неодноразо
во осуджена всім цивілізованим 
людством".

(ТАРС).

лізничні катастрофи в Бразілії — 
часте явище, бо бразільський 
уряд не вживає ніяких заходів до 
поліпшення стану залізничного 
транспорту.

(ТАРС).
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МІСЬКО! ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
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Державний бюджет СРСР на 1952 рік 
є яскравим свідченням зростаючої госпо
дарської могутності нашої соціалістичної 
Батьківщини, яка впевнено йде під мудрим 
керівництвом партії Леніна — Сталіна по 
шляху до комунізму.

Партійно-політична робота— 
запорука господарських успіхів

Третя сесія Верховної Ради СРСР
Свій вклад у справу кому

ністичного будівництва в нашій 
країні вносять гірники та буді
вельники міста, колгоспники, 
робітники МТС і радгоспів 
району.

Колективи трудящих Олек
сандрійської брикетної фабри
ки, шахти № 2, деревооброб
них майстерень, автотранспорт
ники достроково виконали ви- 
робничОЙмани минулого року 
і дали рі^рій Батьківщині над
планової продукції на сотні 
тисяч карбованців. Успішно 
працюють ці підприємства і в 
новому 1952 році.

Не дивлячись на несприят
ливі кліматичні умови 1951 

%року, хлібороби артілей імені 
18 з'їзду ВКП(б), імені 18 
партконференції, імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, та місь
кий колгосп імені Леніна ви
ростили високі врожаї. Тварин
ники цих та інших колгоспів 

І .начно підвищили продуктив
ність громадського тварин
ництва.

Запорукою успіхів, досягнутих 
трудящими підприємств та бу
дов, колгоспів, МТС і радгоспів, 
є широко розгорнута партійно- 
політична робота, яку ведуть 
первинні партійні організації.

У своїй практичній діяль
ності партійні організації ке
руються мудрими вказівками 
вождя більшовицької партії і 
радянського народу товариша 
Сталіна про те, що господарсь
кі успіхи, їх міцність і три
валість цілком і повністю за
лежать від успіхів партійно- 
організаційної і партійно-полі
тичної роботи.

Бюро партійної організації 
Олександрійської брикетної фаб
рики (секретар т. Мпроненко), 
виконуючи рішення звітно-ви
борних партійних зборів, на
мітило і тепер організувало 
чітке виконання заходів, спря
мованих на поліпшення масо
во-виховної роботи серед ро
бітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців.

У ці дні агітатори гли
боко вивчають з працівниками 
фабрики матеріали сесії Вер
ховної Ради СРСР.

Одним з заходів, що забез
печив успіхи, є контроль пар
тійної організації фабрики за 
діяльністю адміністрації, який 
партбюро здійснює шляхом об
говорення звітів директора, на
чальників відділів, цехів і пе
ревірки виконання прийнятих 
рішень.

Діяльну підготовку до весня
--------------------- --------------------

ВИДАННЯ ТВОРІВ М. В. ГОГОЛЯ НА УКРАЇНІ
До 100-річчя з дня смерті 

М. В. Гоголя видавництва 
України випустили в перекла
ді на українську мову різні 
його твори тиражем в 410 ти
сяч примірників. Всього на 
Україні з жовтня 1917 р. по 

ної сівби розгорнули під ке
рівництвом первинних партій
них організацій хлібороби пе
редових у районі колгоспів 

І імені 18 з'їзду ВКП(б), імені 
Сталіна, Бандурівської сільра
ди, імені 18 партконференції 
та багатьох інших. Комуністи 
і комсомольці виступили тут 
ініціаторами соціалістичного 
змагання за вирощення висо
ких врожаїв. Секретарі партор- 
ганізацій цих колгоспів спря
мовують діяльність агітколек
тивів на посилення масово-ви
ховної роботи серед трудівни
ків колгоспного села.

Проте, ще Й зараз зустрі
чаються факти, коли окремі 
секретарі партійних організа
цій досі не відмовились від 
порочних методів керівництва. 
Живу, кропітку організаторсь
ку роботу по вихованню тру
дящих в дусі комуністичного 
ставлення до праці вони не
рідко підмінюють адміністру
ванням і нікому непотрібною 
шумихою.

Довгий час колектив шахти 
№ 3, наприклад, дає низькі 
якісні показники в роботі, дер
жаві завдаються збитки. Але 
це не тривожить бюро партор- 
ганізації і його секретаря тов. 
Сиротенка. Замість того, щоб 
налагодити більшовицький конт
роль за діяльністю адміністра
ції, т. Сиротенко нерідко стає 
на шлях опікунства господар
ників. Останнім часом партбю
ро послабило керівництво пар
тійними групами; нерегулярно 
проводяться семінари агітато
рів. Соціалістичне змагання се
ред гірнгіків по-справжньому 
тут не організовано.

Недостатньо також налагод
жена організаційно-партійна і 
масово-політична робота в пар
тійних організаціях будівельно
го управління Семенівського 
тресту (секретар т. Ломонос), 
Байдаківської брикетної фабри
ки (секретар т. Чурсин) та дея
ких інших.

Зараз трудящі підприємств 
міста ведуть наполегливу бо
ротьбу за виконання і переви
конання виробничих планів 
першого кварталу, а трудівни
ки колгоспного села завершу
ють підготовку до весни. Пар
тійні організації повинні систе
матично підвищувати рівень 
організаційно-партійної і масо
во-політичної роботи по мобілі
зації трудящих па вирішення 
завдань у дальшому зміцненні 
могутності нашої Батьківщини.

березень 1952 року книги М. В. 
Гоголя видавались 78 разів за
гальним тиражем в 1.747 ти
сяч примірників, в тому числі 
українською мовою—шістдесят 
два рази тиражем понад півто
ра мільйона примірників.

6 березня спільне засідання 
Ради Союзу і Ради Національ
ностей заслухало доповідь мі
ністра фінансів СРСР А. Г. 
Звєрєва про Державний бюджет 
СРСР на 1952 рік і про ви
конання Державного бюджету 
за 1950 рік. 7 і 8 березня на 
окремих засіданнях Верховної 
Ради СРСР були заслухані спів
доповіді голів Бюджетних ко
місій тт. Хохлова і Корнійця, 
після чого почалися дебати на 
доповідь про Державний бюд
жет.

Виступаючи в дебатах, де
путати підкреслювали, що Дер
жавний бюджет СРСР на 1952 
рік є яскравим свідченням зро
стаючої господарської могут
ності нашої соціалістичної Бать
ківщини, яка впевнено йде під 
мудрим керівництвом партії 
Леніна—Сталіна ио шляху до 
комунізму.

Промовці вказували, що Дер
жавний бюджет СРСР—це бюд
жет мирного будівництва, який 
забезпечує новий розквіт еко
номіки і культури, дальше 
зміцнення оборони нашої Бать
ківщини—оплоту миру і демо
кратії в усьому світі.

Рада Союзу і Рада Націо
нальностей одноголосно затвер
дили Державний бюджет СРСР 
па 1952 рік, звіт про виконан
ня Державного бюджету СРСР 
за 1950 рік, а також «Закон 
про Державний бюджет СРСР 
на 1952 рік».

Сівба провадиться на високому агротехнічному рівні
На Кубані, в Криму, Закав

каззі і в Середній Азії ідуть 
весняні польові роботи. В ок
ремих колгоспах Краснодарсь
кого краю вже завершено сів
бу ранніх ярих культур. Ма
сова сівба розгорнулась в кол
госпах і радгоспах рівнинних 
районів Азербайджанської РСР. 
В колгоспах Ташкентської об
ласті вже засіяно більше тися
чі гектарів льону-кудряшу, в 
приміських районах іде посад
ка картоплі, провадиться посів 
редису, моркви, столових буря

У і н
Серед механізаторів радгос

пів України першість завоюва
ли ініціатори змагання за до
строкову підготовку до весня
ної сівби—механізатори рад
госпу «ІІІахтер», Сталінської 
області. Всі 54 трактори і при
чіпний інвентар вони відремон
тували на місяць раніше стро
ку. Машини перевірені і прий
няті комісією з високою оцін-

ДО 500-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕОНАРДО да ВІНЧІ
У відповідності з рішенням 

Всесвітньої Ради Миру в квіт
ні 1952 року в усіх країнах 
відзначатиметься 500-річчя з 
дня народження італійського 
художника Леонардо да Вінчі.

Ця знаменна дата буде ши

Державний бюджет СРСР на 
1952 рік затверджений по до
ходах в сумі 509 мільярдів 911 
мільйонів 608 тисяч карбован
ців, по видатках—476 мільяр
дів 920 мільйонів 588 тисяч 
карбованців з перевищенням 
доходів над видатками в 32 
мільярди 991 мільйон 020 ти
сяч карбованців.

Переважна частина коштів 
бюджету направляється на роз
виток народного господарства і 
культури, на дальше підвищен
ня матеріального добробуту 
трудящих. Близько третини 
всієї видаткової частини бюд
жету — 180,4 мільярда карбо
ванців асигнуються на народне 
господарство. На соціально - 
культурні заходи витрачається
124.8 мільярда карбованців, в 
тому числі на освіту—60 міль
ярдів карбованців, на охорону 
здоров'я і фізичну культуру—
22.8 мільярда карбованців, на 
соціальне страхування і забез
печення 37,5 мільярда карбо
ванців і на державну допомогу 
багатодітним і одиноким мате
рям 4,5 мільярда карбованців.

На розвиток сільського і лі
сового господарства відпущено 
34,7 мільярда карбованців. З 
указаної суми 17 мільярдів 
карбованців призначаються для 
фінансування машинно-трактор
них і лісозахисних станцій.

Асигнування на оборону краї
ни визначені у 1952 році в 

ків. Польові роботи розгорну
лися також у Вірменії, в рів
нинних районах Дагестану, на 
полях Ставропольщини і в ба
гатьох інших краях та облас
тях.

З перших днів весняних по
льових робіт у цьому році ви
разно виступає одна характер
на особливість: широке впро
вадження передової агротехні
ки і виняткова увага якості 
польових робіт, дальшому під
несенню культури землеробства.

іціаторів змаг 
кою. Завдяки вузловому методу 
радгоспні майстри ліквідували 
брак і зекономили на ремонті 
79 тисяч карбованців.

Рік у рік механізатори до
биваються значних успіхів у 
збільшенні строку служби ма
шин. Тракторист т. Манич, на
приклад, торік трактором 
«С—80» виробив 2.324 гекта
ри м'якої оранки, зекономив

роко відзначена і в Радянсько
му Союзі.

Радянський Комітет захисту 
миру разом з Академією наук 
СРСР і Оргкомітетом спілки 
радянських художників СРСР 
створили Комітет по проведен

розмірі 113,8 мільярда карбо
ванців, або 23,9 процента ви
датків Державного бюджету.

В той час як Радянський 
Союз і країни народної демок
ратії зайняті мирною творчою 
працею, імперіалістичний табір 
дедалі більше посилює підго
товку до нової світової війни, 
направляючи на ці цілі вели
чезні кошти. Воєнні асигнуван
ня США навіть за офіціальни
ми даними зросли за останній 
рік більш як у три рази і ста
новлять тепер більше 80 про
центів всього державного бюд
жету.

Депутат 0. Ф. Горкін допо
вів Раді Союзу і Раді Націо
нальностей про Укази Прези
дії Верховної Ради СРСР, прий
няті в період між другою і 
третьою сесіями Верховної Ра
ди. Всі ці Укази були одно
голосно затверджені Радою Со
юзу і Радою Національностей.

На цьому третя сесія Вер
ховної Ради СРСР закінчила 
свою роботу.

В роботі сесії брали участь 
товариші В. М. Молотов, Г. М. 
Маленков, Л. II. Берія, К. Є. 
Ворошилов, А. І. Мікоян, М. 0. 
Булганін, Л. М. Каганович, 
А. А. Андреєв, М. С. Хрущов, 
0. М. Косигін, М. М. ПІвер- 
ник, М. А. Суслов, II. К. По- 
номаренко, М. Ф. ІІІкірятов.

(РАТАУ).

Механізатори тт. Лисков і 
Винянников з Березанського 
радгоспу, Краснодарського краю, 
засівають щодня агрегатами з 
трьох вузькорядних сівалок по 
60—90 гектарів ранніх колоско
вих з внесенням гранульова
них добрив. На 150—200 про
центів виконують норми на 
сівбі ранніх колоскових трак
тористи тт. Куницький, Скаль 
та інші з радгоспу «Феодоеій. 
ський», Кримської області.

(РАТАУ).

ан н я
2,6 тонни пального, а за 3 роки 
роботи цією ж машиною він 
дав близько 11 тисяч гектарів 
без капітального ремонту— 
більше двох норм.

За прикладом минулих ро
ків механізатори радгоспу «ІІІах- 
тер» і в нинішньому році роз
гортають боротьбу за збільшен
ня строку служби машин.

(РАТАУ).

ню 500-річчя з дня народжен 
ня великого італійського худож 
ника Леонардо да Вінчі. Голо, 
ва Комітету—народний худож 
ник СРСР Б. В. Йогансон.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Піднести рівень 
лекційної пропаганди

Лекції і доповіді—одна з важ
ливіших форм масово-політич
ної роботи серед трудящих. Де
сятки і сотні лекторів і допо
відачів несуть в широкі маси 
полум'яні більшовицькі слова, 
згуртовують радянських лю
дей навколо комуністичної пар
тії і радянського уряду.

У нашому місті тепер пра
цюють понад 80 лекторів від
ділення товариства для поши
рення політичних і наукових 
знань, 61 чоловік лекторської 
групи міської Ради, 19 — лек
торської групи міськкому 
КП(б)У та понад сто доповіда
чів груп, які створені при пер
винних партійних організаціях 
на підприємствах та будовах.

Лектори тт. Глазман Т. А., 
Жучепко М. 0., Попов С. М., 
Кій 0. В. та інші виступа- 

перед трудящими міста з 
е підготовленими, змістовни

ми лекціями і доповідями па 
актуальні політичні і науково- 
популярні теми, підносять полі
тичну активність, розширюють 
кругозір наших людей.

Проте в лекційній пропаган
ді серед населення міста є ще 
багато серйозних недоліків. 
Окремі лектори і доповідачі 
наспіх готуються до виступів 
перед трудящими, а тексти лек
цій і доповідей не завжди об
говорюються і виправляються. 
Основним недоліком значної 
частини лекцій і доповідей є 
недостатній їх ідейно-теоретич
ний рівень.

Крупні недоліки мають > міс
це в роботі лекторської групи 
міської Ради. Лектори там рід
ко збираються для обговорен-

Коли ж у нас працюватиме гурток?
Ще в жовтні минулого року 

при парторгапізації артілі імені 
12-річчя Жовтня було створено 
гурток по вивченню «Коротко
го курсу історії ВКП(б)». Гур
ток укомплектували слухачами, 
призначили пропагандиста, але 
справи далеко не пішли. Ке
рівник гуртка т. ПІорін провів

На допомогу агітатору

Найпередовіша в світі техніка
Кожний рік приносить ра

дянській країні видатні успіхи 
в удосконаленні техніки, в ос
воєнні нових машин і механіз
мів. Натхненниками і органі
заторами небачених темпів тех
нічного прогресу соціалістично
го виробництва являються пар
тія більшовиків, великий Сталін. 
Ще в 1931 році товариш 
Сталін указував, що «...меха
нізація процесів праці є тією 
новою для пас і вирішаль
ною силою, без якої не
можливо витримати ні на
ших темпів, ні нових масшта
бів виробництва».

Підсумки виконання держав
ного плану розвитку народно
го господарства СРСР у 1951 
році свідчать про те, що всі 
галузі народного господарства 
СРСР вдосталь оснащуються 
сучасною технікою.

У Повідомленні Центрально

ня текстів, тому часто висту
пають перед трудящими з ма- 
локваліфікованими лекціями. 
Про це свідчить такий факт.

Інженери Олександрійської 
електростанції тт. Матвєсва 
А. І. та Гусарова Л. С. у лис
ті до редакції висловлюють не
задоволення доповіддю, що її 
зробив для робітників, інже
нерно-технічних працівників і 
службовців електростанції тов. 
Курінний.

«Лектор не тільки непослі
довно висловлював свої думки, 
—пишуть автори листа,—але й 
допустив ряд помилок. Харак
теризуючи літературну творчість 
великого російського письмен
ника М. В. Гоголя, т. Курін
ний значну частину часу при
ділив дрібним, малозначним 
фактам, які він теж передавав 
у перекрученому вигляді».

Такі помилки т. Курінний 
допустив, характеризуючи пер
сонажі з творів Гоголя «Тарас 
Бульба» і «Ревізор».

Наявність таких недоліків 
свідчить про недостатній конт
роль і керівництво роботою 
лекторської групи з боку від
ділу культосвітньої роботи місь
кої Ради (завідуючий т. Юр'єв).

У практиці лекційної про
паганди, що її ведуть партійні 
організації, є чималий позитив
ний досвід. Завдання керівни
ків лекторських груп і груп 
доповідачів—збирати, узагаль
нювати і поширювати кращий 
досвід, зробити його надбанням 
усіх працівників ідеологічної 
роботи.

ГІ. Горбаченко.

одне заняття і поїхав...
П'ять місяців минуло з того 

часу, а про гурток ніхто й не 
згадує. Активісти колгоспу з 
жалем скаржаться на те, що 
їм не створюють умов для полі
тичного навчання.

В. Гарбуз, 
завідуючий клубом.

го Статистичного управління 
при Раді Міністрів СРСР ука
зується, що в 1951 році до
сягнуті дальші успіхи в освоєн
ні нових типів машин, меха
нізмів. Близько 500 важливі
ших нових типів і марок ма
шин і механізмів дали протя
гом року працівники вітчизня
ного машинобудування.

Радянські вчені, конструкто
ри, іпженери створюють маши
ни і механізми, подібних яким 
ще не знала історія людства. 
Ось парова турбіна потужністю 
150 тисяч кіловат. «Турбіна 
такої потужності, — сказав у 
своїй доповіді про 34 рокови
ни Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції тов. Л. II. 
Берія, — створюється вперше в 
світі, що свідчить про зрілість 
радянської науки і техніки». 
Над проектом цієї турбіни тру
дились не лише конструктори, * 1

лять жінки. Серед них багато 
стахановок, які викопують по 
дві і більше норм. Але жіноча 
рада не зуміла залучити цих 
стахановок до участі в гро
мадській роботі. Не дбала жі
ноча рада і про передачу дос
віду кращих робітниць іншим.

Збори обрали жіночу раду з 
кращих виробничниць.

І. Нестеров.

на висоту до 80 метрів або 
переміщувати на віддаль до 4 
кілометрів. Такий агрегат за
мінює працю 35 тисяч робітни
ків і 15 тисяч коней.

Десятками тисяч тракто; ів, 
комбайнів, автомобілів, мільйо
нами грунтообробних знарядь і 
різних сільськогосподарських 
машин поповнилась за рік тех
нічна база сільського госпо
дарства.

Промисловість створила цілу 
серію тракторів потужністю від 
12 до 80 кінських сил. Цими 
тракторами можна виконувати 
найрізноманітніші роботи в поле- 
водстві, садівництві, городницт
ві. Створені і проходять ви
пробовування десятки електро- 
тракторів. На поля прийшли 
нові зернові комбайни «Ста- 
лінець — 6» і самохідний — 
«С—4», більш пристосовані для 
збирання високоурожайних хлі
бів, ніж машини старих марок. 
Створені прекрасні машини для 
збирання бавовни, буряків, сі
нозбирання та інших потреб.

Партія і уряд постійно пік*

Трудящі вивчають 
матеріали сесії 

Верховної Ради СРСР
Бесіди агітаторів

Агітатори цегельного заводу 
№2 вивчають з робітниками 
матеріали сесії Верховної Ради 
СРСР.

Під час обідньої перерви до 
нарядної збираються пресуваль
ники, вагонники, обпилювачі, 
ремонтники, щоб послухати бе
сіду агітатора. Змістовні бесіди 
проводить агітатор Василь Тур
чин. Свої розповіді про сесію 
він пов'язує з тими завдан
нями, що стоять перед колек
тивом заводу. Такі бесіди вик
ликають серед трудящих нову 
хвилю трудового піднесення. 
Робітники і робітниці заявля
ють про своє одностайне праг
нення на 5 днів раніше, ніж 
торік, розпочати виробничий се
зон, щоб дати для будов жител 
більше високоякісної цегли.

Активно працюють у ці дні 
агітатори Григорій Десненко, 
Людмила Лихман та інші.

І. Дячвнко, 
виконуючий обов'язки головного 
інженера цегельного заводу № 2.

------♦------

Виробниче 
піднесення

Велике патріотичне підне
сення панує в ці дні серед 
робітників, інженерно-техніч
них працівників та службовців 
Олександрійської брикетної фаб
рики. Агітатори в цехах і май
стернях проводять бесіди з 
робітниками, вивчають матеріа
ли сесії Верховної Ради СРСР.

Агітатори Василь Бондарен
ко, Микола Біляк, Ліда Артюх 
та Михайло Демченко в цехах, 
де вони працюють, почали вив
чення доповіді міністра фінан
сів СРСР А. Г. Звєрєва.

Колектив фабрики, виконую
чи взяті соціалістичні зобов'я
зання, нарощує темпи. План 
випуску брикету за 10 днів 
березня значно перевиконано.

П. Мироненко, 
секретар партбюро.

але і вчені найрізноманітніших 
галузей науки.

Історія не знала таких мас
штабів і темпів будівництва, 
якими характеризується спо
рудження великих будов кому
нізму,—грандіозних гідроелек
тростанцій і каналів. Тут на 
допомогу радянській людині 
покликані наймогутніші і удос
коналенні в світі механізми, 
їх дала зростаюча з кожним 
роком соціалістична промисло
вість. Це—потужні землесосні 
снаряди і землечерпалки, одно- 
ковшеві крокуючі і багатоков- 
шеві екскаватори, потужні бето
номішалки для автоматизова
них бетонних заводів, 25-тон- 
ні вантажні автомобілі.

Ось характеристика деяких 
з цих машин. До 600 кубіч
них метрів грунту виймають 
за 8 годин скрепери з ковшем 
Дикістю 15 кубічних метрів.

Для великих будов комунізму
СЛОВ'ЯНСЬК. Машинобудів

ники Слов'янська успішно ви
конують почесні замовлення 
великих будов комунізму. За
вод будівельних машин на мі
сяць раніше строку відправив 
на адресу «Куйбпшсвгідробуду» 
три потужні модернізовані бе
тономішалки ємкістю 2.400 літ
рів кожна. Всього з початку 
року для будівників Куйби- 
шевської ГЕС заводом виготов
лено шість таких бетономіша
лок. *

ВОРОШИЛОВГРАД. Складаль
ники заводу ім. Пархоменка на 
чотири місяці раніше строку 
випустили партію нових машин 
для будівництва Куйбишевської

Куйбишевгідробуд. В районі спорудження котлована під споруду 
Куйбишевської ГЕС стають до ладу все нові й нові потужні машини 
і механізми.

З Горьковської судноверфі на будівництво прибув земснаряд 
„Пятилетка". Земснаряд виймає грунт з дна волзької частини котло
вана.

На знімку: землечерпальний снаряд „Пятилетка" на дільниці 
спорудження котлована.

Фото М. Кліменкова. Прескліше ТАРС.

Пожвавити роботу жіночої ради
Понад 150 жінок гудзикової 

фабрики зібрались до клубу. З 
великою увагою вислухали во
ни звітну доповідь голови жі
ночої ради тов. Туманської. У 
своїх виступах робітниці різко 
критикували недоліки в роботі 
жіночої ради. Першою взяла 
слово комсомолка Кузьмінова.

—Більшу половину нашого 
робітничого колективу, — гово
рить тов. Кузьмінова,-станов

Один бульдозер вирівнює за 
годину до 6 гектарів землі, за
мінюючи працю 300 робітни
ків. Дві—дві з половиною хви
лини потрібно екскаватору-ло- 
паті, щоб завантажити 25-тон- 
ний вантажник-автосамоскид.

Слідом за широко відо
мим крокуючим екскаватором 
«3111 — 14/65», випущеним 
Уралмашзаводом, Ново-Крама
торський завод важкого машино
будування створив ще більш 
потужний екскаватор «ЗГЛ—15» 
з ковшем ємкістю в 15 кубіч
них метрів. Ця гігантська ма
шина висотою в 33 метри ва
жить 1.054 тонни. Вола за
мінює до 10 тисяч робітників. 
Конструюються ще більш по
тужні екскаватори—з ковшем 
ємкістю 22—25 кубічних метрів.

Радянські конструктори і 
машинобудівники створили для 
великих будов комунізму новий 
надпотужний землесосний сна
ряд типу «1000—80». Він мо
же виймати з глибини 17 мет
рів до 1000 кубометрів грунту 
за родину і піднімати його 

ГЕС. Серед них—два високопро
дуктивних грохоти, на яких 
можна соргпруватп до 200 тонн 
щебеню за годину.

Завод ім. Будьонного достро
ково відвантажив на адресу 
будівництва Головного Турк
менського каналу дві електро
станції «Д-50».

* * *
ЧЕРНІВЦІ. Колектив кераміч

ного заводу виконує замовлен
ня на виготовлення труб для 
зрошення дослідних полів у 
зоні будівництва Південно
українського каналу. Для цієї 
мети кераміки уже виготовили 
двохсоттисячпу трубу.

(РАТАУ).



Середа, 12 березня 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

Використати всі резерви виробництва 
для піднесення продуктивності праці

Трудящі підприємств міста взяли зобов'я
зання—достроково виконати план першого 
кварталу.

На шахтах, заводах, будовах і транспорті 
Олександрії виявляються додаткові внутріш
ні резерви, шириться боротьба за економію

і сировини, матеріалів, електроенергії, впро
ваджуються нові методи роботи.

Нижче ми друкуємо розповіді господар
ників про те, як керовані ними колективи 
здійснюють свої зобов'язання.

Весні—більшовицьку зустріч

ЗА 300 ПУДІВ КУНУРУДЗИ 
З ГЕНТАРА

Квартальний план—до 20 березня
/. ВЕРЕМЄЄВ—начальник будівельного управління 

тресту „ Олександріявуглерозріз "
Будівельники нашого управ

ління зобов'язались виконати 
виробничий план першого квар
талу до 20 березня. Для здій
снення цього зобов'язання на
ми проведено ряд організацій
но-технічних заходів. Насампе
ред, ми подбали про правильну 
розстановку людей. Туди, де 
відчувалось відставання, поси
лали кр'їці бригади, очолювані 
комуністом.

Був час, коли колектив діль
ниці № 2 не виконував виробни
чого плану. Його поповнили 
бригадою слюсарів-монтажників 
комуніста Луки Яцушка. Брига
да дружно взялася за роботу, 
подавала приклад, як треба бо
ротися за виконання виробни
чих завдань. Внаслідок засто
сування передових методів пра
ці вона щозміни виконує по 
дві норми.

Методи передовиків популя
ризувались серед всього колек
тиву дільниці. Незабаром діль
ниця стала одною з передових.

Останнім часом значно по
ліпшилась робота дільниці № 1. 
На основі широко розгорнутого 
соціалістичного змагання ряд 
бригад стали тут працювати по- 
новому. Комплексна бригада

Зростає вуглевидобуток
/. ПЕЧКОВСЬКИЙ

Достроково виконавши дво
місячний план, гірники шахти 
з перших днів березня не зни
жують взятих темпів. Всі 
бригади набагато перевищують 
денні завдання.

За методом Тихона Михай- 
лова шахтарі склали особисті 
плани підвищення продуктив
ності праці і щодня добивають
ся нових виробничих успіхів.

луються про всемірне полег
шення праці шахтарів і поліп
шення умов їх побуту. Ще в 
1950 році була завершена ме
ханізація процесів зарубкп, від- 
бійки, доставки вугілля і під
земного транспорту. У 1951 
році почато впровадження но
вих тппів комбайнів для роз
робки топких і крутопадаючих 
пластів. Вони дозволили знач
но підвищити рівень механіза
ції по навалюванню вугілля.

Гірники користуються пре
красною машиною—вугільним 
комбайном «Донбас», доскона
лим скребковим транспортером 
і іншими механізмами, що поз
бавляють їх від тяжкої фізич
ної праці. Нині па шахтах з'я
вився спеціальний гірничий 
комбайн «ККП—1», що меха
нізує висмку вугілля в забоях 
шахт з крутим падінням пла
стів. Такої машини немає в 
жодному вугільному басейні 
світу.

Нова сучасна техніка прий
шла і в ліси нашої Батьківщи
ни, дала можливість механізу

| арматурників Петра Андрющен- 
ка, склавши особистий план 
роботи, довела свій виробіток 
до 170 процентів.

Наші досвідчені спеціалісти 
вважають, що працювати са
мим високопродуктивно, це ще 
не все. Вони добиваються то
го, щоб всі робітники переви- 

, конувалп норми.
Відомий муляр Харлампій 

ІЦербаков за період своєї робо
ти в управлінні навчив муляр
ській справі десятки будівель
ників. Нещодавно він сформу- 

, вав нову бригаду з восьми мо
лодих робітників. До цього ча
су вони не виконували норм. 
Тов. ІЦербаков невтомно пере
давав їм свій багаторічний дос
від, показував нові прийоми 
праці. Тепер кожний будівель
ник бригади перевиконує своє 
завдання.

Завдяки повсякденній роботі 
з людьми, подолала своє від
ставання і бригада різноробо- 
чих Катерини Антошек. Як
що раніше вона виконувала 
норми на 40—50 процентів, то 
зараз—на 115.

Наше зобов'язання підкріп
люється ділом. Ми впевнені, 
що його перевиконаємо.

—начальник шахти № 2
Особливо високопродуктивно 
працюють наваловідбійники Гри
горій Пуховий, Іван Осиченко, 
прохідник Микола Кравцов.

На основі індивідуальних зо
бов'язань складені загально- 
шахтний стахановський план. 
Внаслідок здійснення його, 
видобуток вугілля зріс на 2,1 
процента.

вати роботу лісозаготувачів.
Минулий рік в житті нашої 

країни характерний також і 
тим, що в усіх галузях народ
ного господарства продовжува
лось впровадження нових ви
сокопродуктивних технологіч
них процесів, тривала дальша 
автоматизація виробництва. Ни
ні вже 87 процентів усієї ста
лі, що дають підприємства Мі
ністерства чорної металургії, 
витоплюється в мартенівських 
печах, оснащених автоматич
ним регулюванням теплового 
режиму. В машинобудуванні 
одержали дальше поширення 
передові методи обробки мета
лу, в нафтовій промисловості 
поширилось застосування тур
бінного способу буріння і т. д.

Боротьба за технічний прог
рес є кровною справою всього 
радянського народу. «Там, на 
Заході, — вказував товариш 
Сталін,—робітники виробляють 
для того, щоб дістати заро
бітну плату, а на все інше 
махають рукою. У нас вироб
ництво вважається громадською

Впроваджуємо 
передові методи 

А. ЗАЄНЧКОВСЬКИЙ- 
начальник 11 дистанції 

служби колії
Вільну колію у нас, залізнич

ників, прийнято називати «зе- 
леною вулицею». Якраз ми, 
колійники, покликані забезпе
чувати чітку, безперебійну ро
боту всіх ланок транспорту.

Ось чому залізничники 11 
дистанції служби колії, усві
домлюючи всю важливість по
ставлених перед ними завдань, 
наполегливо борються за дос
трокове виконання квартально
го плану, приділяючи особливу 
увагу підвищенню якісних по
казників.

Широкий розмах у нас набув 
метод дорожного майстра Горь- 
ковської магістралі тов. Уда- 
лова, який став ініціатором пла
нового ремонту колії в зимових 

1 умовах. Раніш основний ремонт 
колії провадився весною. Тепер, 
навіть під час морозів, вико
нуємо необхідні роботи. Це дає 
хороші результати. Протягом 
січня і лютого колектив зеко
номив понад 500 людино-днів.

Багато колійників наслідува
ли почин Антоніни Жандарової 
та Ольги Агафонової. Тепер 
перешивання колій, риштуван
ня, регулювання зазорів і інші 
процеси виконуються тільки 
відмінно.

Значних успіхів у змаганні 
добились бригади тт. Михайло- 
ва, Красюка, Половини. Вони, 
незважаючи на несприятливі 
кліматичні умови, утримують 
колію в зразковому стані.

З кожним днем ростуть тру
дові досягнення. Ми множимо 
досвід кращих стахановців, 
впроваджуємо передові методи 
праці. Внутрішні резерви ви
робництва ми ставимо на служ
бу дострокового виконання 
плану першого кварталу.

справою, державною справою, 
вважається справою честі. Ось 
чому так швидко освоюється у 
нас нова техніка» (Твори, том 
13, стор. 263).

Яскравою ілюстрацією до цих 
слів вождя є видатні успіхи 
стахановського руху, величез
не зростання числа новаторів- 
патрютів, які рухають вперед 
вітчизняну техніку. Лише в 
минулому році робітники, ін
женерно-технічні працівники 
дали близько 700 тисяч вина
ходів і раціоналізаторських про
позицій, які були впроваджені 
і сприяли поліпшенню і доко
рінному удосконаленню про
цесів виробництва.

Радянські люди — будівники 
величної споруди комунізму— 
під керівництвом більшовиць
кої партії, під проводом тавари- 
ша Сталіна завойовують нові і 
нові успіхи в боротьбі за даль
ше зростання могутності своєї 
Батьківщини, за розквіт найпе- 
редовішої в світі вітчизняної 
науки і техніки.

А, НІкалмв.

Рільнича бригада Івана Гоя 
і з колгоспу «Комунар» цього 
; року бореться за 300 пудів 
‘ кукурудзи з гектара.

Вирощуванням цієї культури 
бригада займається вже давно. 
Хлібороби на своєму досвіді 
переконалися, що при застосу
ванні радянської агробіологіч
ної науки за будь-яких кліма
тичних умов можна виростити 
високий урожай.

Підготовку грунту під ку
курудзу слід починати ще з 
літа, з лущення стерні на гли
бину 5—6 сантиметрів, а че
рез 10 днів зорати на глибину 
25—27 сантиметрів.

Велике значення мають і всі 
послідуючі агротехнічні захо
ди. Виконуючи їх, хлібороби 
бригади вже вивезли в поле по 
10 тонн перегною на кожен 
гектар та заготовили достатню 
кількість попелу, який внесуть 
під кукурудзу в час посіву.

Особливого значення в умо
вах нашого району набуває 
боротьба за вологу в грунті. 
Тому на всій площі посіву ку
курудзи проведено снігозатри
мання. Товщина снігового пок
рову тут досягає 25—30 сан
тиметрів.

Бригада забезпечена пов
ністю висококондиційним по
сівним насінням кукурудзи 
районованого сорту Перве- 
нець».

Агротехнічним планом перед
бачено за 5 днів до посіву ві
дібрати найкращі податки ку
курудзи і вручну очистити їх. 
Щоб запобігти захворюванню 
рослин, все насіння буде про- 

і труєно препаратом «АБ» з роз

Готові до виходу в поле
8 годин ранку. На цей час 

призначено пробний виїзд в 
поле в першій рільничій бригаді 
Йосипа Мірошниченка колгос
пу імені Сталіна (Бандурівка).

Задовго до визначеного часу 
хлібороби заповнили бригадне 
подвір'я. Веселий, радісний 
настрій хліборобів—вони пере
віряють свою готовність до ви
рішального наступу за високий 

І урожай 1952 року.
Швидко і вправно запряга

ють колгоспники коней, готу
ють сівалки, культиватори, бо
рони і займають свої робочі

Дивний спокій
Гаряча пора в колгоспах 

району. Вони закінчують остан
ні приготування, щоб у все
озброєнні зустріти весну.

А ось в колгоспі імені Во- 
рошилова панує дивний спокій. 
Біля колгоспних майстерень 
ще багато невідремонтованих 
сівалок, плугів та іншого сіль
ськогосподарського інвентаря, 
в рільничих бригадах повіль
ними темпами заготовляються 
місцеві добрива. З плану 4.080

КОНФЕРЕНЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Вчора розпочала свою робо
ту перша районна конферен
ція спеціалістів сільського гос
подарства. Вона заслухає і об
говорить ряд доповідей голів 
колгоспів, агрономів та зоотех

рахунку 1,5 кілограма отруто
хімікату на тонну зерна.

Для сівби кукурудзи в най
кращий час у бригаді буде 
встановлено спостереження за 
достиганням грунту. У кращі 
строки плануємо провести дво
кратне боронування і дві куль
тивації площі. Коли темпера
тура в грунті досягне 10—12 
градусів тепла, розпочнемо сів
бу квадратно-гніздовою сівалкою 
на тракторній тязі, яку про
ведемо за 2—3 дні.

При появі сходів проборо
нуємо посіви боронами «ЗІГ— 
ЗАГ». Проривку зробимо з та
ким розрахунком, щоб в кож
ному гнізді залишилось по дві 
добре розвинені рослини. На 
кожному гектарі в нас буде 
41 тисяча рослин.

Після проривки протягом лі
та зробимо три підпушування 
міжрядь тракторами: перше на 

1 глибину 9—10 сантиметрів, 
друге—на 7—8 сантиметрів і 
третє—на 6—7 сантиметрів. 
Після кожного підпушування 
проведемо ручну прополку в 
рядках.

Плануємо також підживлен
ня рослин гноївкою на ЗО гек
тарах, штучне запилення про
ведемо на всій площі посіву.

До вбирання врожаю ланкові 
відберуть на насіння найкращі 
початки з найбільш урожай
них рослин. Всі ці заходи за
безпечать виконання взятих 
соціалістичних зобов'язань по 
вирощуванню високого врожаю 
цього року.

Є. Пекар, 
дільничий агроном 

Користівської МТС.

місця. Кожен з них знає нор
ми виробітку, норми висіву 
сільськогосподарських культур, 
в якому полі і що будуть сія
ти. За 15 хвилин рільнича 
бригада повністю готова до ви
ходу в поле.

Комісія по перевірці відзна
чила високу організованість 
хліборобів у боротьбі за вико
нання взятих соціалістичних 
зобов'язань, а також вказала 
на деякі недоробленості, які 
колгоспники зобов'язались не
гайно ліквідувати.

Ф. Суслов.

тонн в поле вивезено 1.410 
тонн гною, лише на 20 про
центів виконаний план сніго
затримання, зволікається очи
щення і перевірка посівного 
матеріалу.

Правління колгоспу і його 
голова т. Жежеря вважають 
чомусь такий стан нормальним 
і не вживають рішучих захо
дів до завершення підготовки 
до весняно-польових робіт.

В. Лвонтьев.

ніків про шляхи збільшення 
доходів колгоспів та підвищен
ня грошової оплати трудодня у 
1952 сільськогосподарському 
році. Сьогодні конференція за- 
Кіачує свою роботу.
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На екрани країни вийшов новий кольоровий фільм „Пржеваль- 
ський".

Кінофільм „Пржевальський" цими днями демонструвався в 
міському кінотеатрі імені Першого травня.

На знімку; кадр з фільму. Артист С. Попов в ролі М. М. Прже- 
вальського. (Прескліше ТАРС). .

Благородна справа
У с&ипці Перемога розміще

ний одї;$ із багатьох дитячих 
закладів міста — дитсад № 3. 
Добре тут почувають себе діти 
гірників та будівельників. Во
ни оточені материнським піклу
ванням.

Колектив дитсадка зумів пра
вильно поставити роботу по фі
зичному і розумовому розвит
ку своїх вихованців.

Щоранку привітно розкриваю
ться двері дитсадка і виховате
лі приймають дітей своїх груп. 
Ось приходить'Валерик Котов. 
Його мама працює на електро
станції. Вона спокійна за сво
го Валерика. За ним ідуть Ми- 
тя Нерух, Люба Безкоровайна 
та інші. Вихователі любовно 
зустрічають дітей.

0 8 годині ЗО хвилин за
кінчується прийом і дітш від
правляються на ранкову заряд
ку. 0 9 годині сніданок. П'я
тирічна Люда Москаленко сьо
годні чергова. Вона слідкує за 
порядком у залі в час сніданку.

Сніданок закінчено. Діти від
даються своїм любимим занят
тям. Люда дуже любить музи
ку, співи, а Митя Нерух вив

Дайте можливість слухати радіо
(Лист до редакції)

Кожен раз я акуратно вносю 
абонентну плату за радіо. Але 
другий рік нормально радіо
трансляції слухати не можу. 
Багато разів звертався я до 
монтера т. Калінкіна, щоб .той' 
перевірив у чому справа, звер
тався і до міського радіовузла. 
Та все марно.

Через це саме позбавлені 

Підвищимо продуктивність свиней

чає віршика. Він виразно дек
ламує.

Разом з дітьми танцюють, 
співають, читають вихователі. 
Вони люблять дітей, виховують 
в них найкращі якості радян
ських громадян.

Після занять—прогулянка, зго
дом обід, відпочинок. О четвер
тій годині дня знову чути дзвін
кі голоси, радісний сміх. Ді
ти співають, грають, слухають 
цікаві казочки.

Велику допомогу працівни
кам дитсадка подає батьківсь
кий актив. Завідуюча дитсадка 
т. Оздоба часто радиться з бать
ками, як краще організувати 
виховання дітей.

Працівники дитсадка обміню
ються досвідом роботи, напо
легливо вчаться. Вони відвіду
ють гурток по вивченню історії 
більшовицької партії.

Так невеликий колектив сум
лінно виконує покладені на 
нього обов'язки,' допомагає 
батькам виховувати дітей в ко
муністичному дусі.

С. Попов, 
інспектор відділу кадрів тресту 

„Олександріяву гілля “.

слухати радіо й інші жителі 
селища Перемога по вулицях
Польова, Конєва та Ремісничо
му провулку.

Працівники міського радіо
вузла повинні дати нам мож
ливість слухати радіо.

А. Луб'яний, 
житель селища Перемога.

Для цього поряд з раціональ
ною годівлею слід запровадити 
кастрацію свинок. Наукою і 
практикою передових колгоспів 
доведено, що кастрація свинок 
на відгодівлю дає хороші ре
зультати в підвищенні їх продук
тивності.

Кастровані свинки збільшу
ють приріст за період відгодів
лі від 8 до 18 кілограмів, при
чому цей період скорочується 
на 20—30 днів, а калорійність 
і смакові якості свинини під
вищуються.

Торік кастрацію свинок за
провадили в колгоспі імені

60-річчя 
Матіаса Ракоші

8 березня в Будапешті від
булося урочисте засідання, 
скликане ЦК Угорської партії 
трудящих, Радою Міністрів і 
Будапештським міським комі
тетом Угорської партії трудя
щих з нагоди 60-річчя з дня 
народження генерального сек
ретаря Угорської партії трудя
щих, вождя угорського народу 
Матіаса Ракоші.

(ТАРС).
----О----

Зростання матеріального 
добробуту болгарських 

трудящих
У Народній республіці Болгарії 

зростає добробут трудящих. У 
1951 році на душу населення при
падало в три рази більше про
мислової продукції, ніж у монар
хічній Болгарії.

В 1951 році порівняно з 1950 
роком національний доход зріс на 
ЗО процентів.

У результаті підвищення добро
буту трудящих різко зріс попит 
на промислові товари і продо
вольство. У 1951 році болгарські 
робітники і селяни змогли прид
бати на свої трудові прибутки 
м'ясних виробів, рису, жирів, ма
каронів і т. д. майже в півтора 
раза більше, ніж у 1950 році.

Недавно в'єтнамські патріоти, 
ув'язнені французькими колоніза
торами в тюрму Ші-Хоа, оголо
сили голодовку на знак протесту 
проти тяжкого режиму, створено
го французькими імперіалістами.

Французькі колоніальні власті 
вжили надто жорстоких заходів. 
Протягом десяти днів з 21 грудня 
1951 року, коли почалась голо
довка, велике число в'язнів по
мерло, інші переносили тяжкі 
страждання. Ті, що залишились в 
живих, продовжують голодовку.

------ ♦------
Страйк залізничників

У СЩА
9 березня в США припинили 

роботу щонайменше 15.000 ма
шиністів, кочегарів і кондукторів, 
внаслідок чого припинений весь 
залізничний рух на захід від 
Буффало. Відмінені рейси більше 
12 поїздів, які курсують по лінії 
Чікаго-Нью-Йорк-Детройт- Бостон.

------ ф,------
Загальний страйк 

на Сіцілії
8 березня на Сіцілії відбувся 

загальний страйк солідарності з 
гірниками сірчаних шахт, які вже 
протягом півтора місяця борють
ся за підвищення заробітної пла
ти. Трудящі всіх промислових 
підприємств острова припинили 
роботу на 24 години. У багатьох 
місцях до страйку приєднались 
торгівці і дрібні підприємці.

(ТАРС).

18 з'їзду ВКП(б). Це сприяло 
колгоспу заощадити багато кор
му і різко збільшити грошові 
доходи від свиней.

Завдання підвищення продук
тивності тваринництва вимагає 
широко запроваджувати каст
рацію свинок. Це дасть країні 
додатково багато сала і м'яса. 
Зоотехніки і ветеринарні пра
цівники повинні в цьому пода
ти необхідну допомогу кол
госпам.

В. Богдан, 
ветфельдшер райветлікарні.

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Жахливі злочини 

американських агресорів
Уряд Корейської Народно-Демо

кратичної Республіки опублікував 
офіціальний протест проти засто
сування американськими агресо
рами в Кореї бактеріологічної 
зброї. В протесті вказується, що 
літаки США з 28 січня скидають 
на позиції корейських військ і ки
тайських народних добровольців, 
а також на тилові райони Північ
ної Кореї комах, заражених бак
теріями чуми, холери, тифу та 
інших епідемічних хвороб.

Більше того, американські війсь
ка скидають бактеріологічні бом
би на територію Північно-Східно
го Китаю. Корейські і китайські 
власті вжили рішучих заходів для 

| боротьби з поширенням епідемій.
Застосування бактеріологічної 

! зброї заборонене міжнародними 
угодами; воно суперечить прин
ципам людяності. Як заявляє за
кордонна демократична преса, 
американські військові власті пе
ревершили в своїх злочинах гіт
лерівців, не зваживши на принци
пи людяності, розтоптали міжна
родні угоди.

Цей жахливий злочин агресори 
зробили в той час, коли йдуть 
переговори про перемир'я в Ко
реї. В цьому зв'язку китайська 
преса вказує, що, зволікаючи пе
реговори, Сполучені Штати вда
ються в той же час до будь-яких 
засобів, щоб роздути вогнище 
війни. Застосування бактеріоло
гічної зброї проти корейського і 
китайського народів, заявляють 
китайські газети, тісно зв'язане з 
агресивними планами США на 
Далекому Сході і в Азії.

Злочини американських агресо
рів викликали гнів і обурення на
родів усього світу. В своїх заявах 
міністр закордонних справ Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки Пак Хен Єн і міністр 
закордонних справ Китайської На
родної Республіки Чжоу-Ень-лай 
підкреслили, що уряд США несе 
цілковиту відповідальність за зло
чинні дії американської вояччини, 
яка застосувала бактеріологічну 
зброю масового винищення лю
дей. Найбільші міжнародні орга
нізації висловили гнівний протест 
проти жахливих злодіянь агресо
рів. Від імені сотень мільйонів 
прихильників миру голова Все
світньої Ради Миру Жоліо-Кюрі 
звернувся з відозвою до світової

ПОДІЇ В КОРЕЇ
8 і 9 березня частини корейсь

кої Народної армії в тісній взає
модії з загонами китайських на
родних добровольців вели обо
ронні бої з противником.

7 і 8 березня противник на 
окремих ділянках фронту прова
див атаки місцевого значення. 

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Олександрійська 
Інкубаторно-птахівнича станція 

продає для населення міста і району в необ
меженій кількості: курчат, гусят, каченят, 

індюшат.
Звертатись: Майдан Революції, № 19. Дирекція.

— -----
Сабліно-3нам‘янський цукрокомбінат 

має для продажу насіння квітів понад сто 
сортів.

Ціни за прейскурантом.
Звертатися: Знам'янка, Сабліно-Знам'янський цукрокомбінат. 

АДМІНІСТРАЦІЯ.

Нарсуд другої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянки Рябовол Марії Михайлівни, яка проживає в місті Олек
сандрії, про розторгнення шлюбу з громадянином Рябоволом Семеном 
Павловичем, що проживає в селі Глинському, Новогеоргїївського ра
йону.

громадськості, закликаючи пок
ласти край нелюдським злочинам 
інтервентів. Народи всіх країн ви
магають притягнення до відпові
дальності американських воєнних 
злочинців.

„Адміністративна угода11 
між США І Японією

Минулого року всі колгоспи 
району достроково виконали 
трирічний план розвитку сви
нарства.

Цього року перед свиново- 
дами і спеціалістами сільсько
го господарства поставлено зав
дання—одержати високу про
дуктивність від свиней при від
мінній якості продукції і мак
симальному зниженні її собі
вартості.

Кожен колгосп району, крім 
виконання державного плану 
здачі свинини, повинен вгодо
вувати свиней для продажу, щоб 
збільшити грошові прибутки 
колгоспу.

Укладена недавно між Сполу
ченими Штатами і Японією „ад
міністративна угода" показує, що 
несе японському народові сепа
ратний „мирний" договір і так зва
ний „пакт безпеки". За умовами 
„адміністративної угоди" окупа
ційний режим в Японії зберігаєть
ся, країна на необмежений час за
лишається по суті американською 
напівколонією і воєнною базою. 
Таке становище вигідне імперіа
лістам США, які замишляють но
ві воєнні провокації проти Ра
дянського Союзу, Китайської На
родної Республіки і народів Азії.

Угода надає американцям на 
японській території 20 великих 
військово-повітряних баз і близь
ко 100 невеликих і середніх. Флот 
США зберігає за собою японські 
морські порти, а американські 
війська можуть перебувати в 
будь-якому районі країни. З цією 
метою провадиться конфіскація 
великих ділянок земель у японсь
ких селян. За умовами угоди вій
ськова промисловість Японії, що 
розширюється, контролюватиметь
ся окупантами.

Крім того, є дані, що амери
канські імперіалісти дістають пра
во використати японські збройні 
сили (так званий „корпус безпе
ки") на свій розсуд поза межами 
Японії. Таким чином „адміністра
тивна угода" надає імперіалістам 
США японське „гарматне м'ясо"

Одночасно з „адміністративною 
угодою" японський парламент за
твердив новий бюджет, що має 
на меті посилити мілітаризацію 
країни.

З обуренням зустріли „адміні
стративну угоду" всі верстви 
японського населення. Проти неї 
рішуче виступають не тільки ко
муністи, але й інші опозиційні 
партії, в тому числі і деякі бур
жуазні. Народ Японії згуртовує 
свої сили на боротьбу з зрад
ницькою політикою уряду Іосіда, 
на боротьбу з засиллям амери
канських окупантів.

С. Іванов.

Народні війська відбили ворожі 
атаки, завдавши противникові 
втрат у живій силі і техніці.

8 березня стрільці-мисливці за 
ворожими літаками збили два лі
таки противника.

(ТАРС).
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

більшовицька
ПРАВДО

ЗАКОН

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, 
МІСЬКО! ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

про Державний бюджет Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік 

на 1952 рік
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Рік видання ХХІІІ-й
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Завершувати підготовку 
до весняно-польових робіт

Весна вступає в свої права. 
Під березневим сонцем швидко 
тане сніг. Наближається час 
весняно-польових робіт.

У всеозброєнні зустрічають 
весну колгоспники артілі імені 
Сталіна, Бандурівської сільра
ди. Ще восени у всіх рільни
чих бригадах і ланках були 
обговорень, та підписані нові 
соціалістові зобов'язання на 
1952 рік. розроблені агротех
нічні заходи, які наполегливо 
виконуються.

Партійна організація і прав
ління колгоспу мобілізували 

колгоспників на вирішення 
поставлених завдань, розгор
нули масове соціалістичне зма
гання за своєчасну і якісну 
підготовку до весняно-польових 
робіт.

У колгоспі приведено в бойо- 
готовність весь сільськогос

подарський інвентар, посівне 
насіння, виконані плани по за
готівлі добрив. На значних пло
щах проведено снігозатримання 
та підживлення озимини.

Підготовленими зустрічають 
весну також колгоспи імені 
18 партконференції, імені Кар- 
ла Маркса та інші. Можна 
впевнено сказати, що вони ус
пішно впораються з поставле
ними завданнями.

Але поряд з цим частина 
колгоспів все ще зволікає під
готовку до весни, затримує ре
монт сільськогосподарського ін
вентаря, не має потрібної кіль
кості кондиційного насіння, а 
плани заготівлі та завезення 
місцевих і мінеральних добрив 
далеко недовиконані.

Особливо тривожний стан 
створився в колгоспі імені 
Леніна (Протопопівка^. З наяв
них 17 сівалок тут готові до 
роботи лише 12, план заготів
лі добрив виконано на 15 про
центів.

Багато недоробленостей в під
готовці до весни і в колгоспах 
імені Хрущова, імені Вороши- 
лова, імені Рози Люксембург, 
імені Будьонного та інших.

Серйозні недоліки мають міс

це в роботі машинно-трактор
них станцій. Ще й на сьогод
ні в Олександрійській МТС не 
відремонтовано 11 тракторів. 6 
потужних машин не готові до 
роботи і в Користівській МТС.

До початку весняно-польо
вих робіт залишаються лічені 
дні. Тому треба напружити си
ли хліборобів для всебічної 
підготовки до виходу в поле. 
Особливу увагу слід приділити 

і негайному завершенню ремонту 
сільськогосподарських машин, 
інвентаря та підготовки посів
ного матеріалу, враховуючи, що 
перед сівбою насіння ще тре
ба буде яровизувати і протрую
вати, як цього вимагає пере
дова агробіологічна наука.

Необхідно також ближчими 
днями виконати завдання по 
заготівлі місцевих добрив та 
завезти в кожен колгосп міне
ральні добрива.

Велике значення у підви
щенні врожайності має піджив
лення озимини. Деякі колгос
пи, використовуючи осінній і 
зимовий час, вже підживили 
значні площі посівів. Слід ор
ганізувати роботу так, щоб до 
початку польових робіт кожен 
колгосп впорався з цим важли
вим завданням.

Весна цього року передба
чається дружна. Це вимагає 
всебічної і старанної підготовки, 
щоб вчасно включитись в по
льові роботи.

Партійні організації повин
ні мобілізувати колгоспників і 
механізаторів на негайне усу
нення недоліків, виявлених в 
час пробних виїздів у поле. 
Кожна година тепер варта дня.

Зразкова підготовка і успіш
не проведення весняно-польо
вих робіт — основа одержання 
високих урожаїв усіх сільсько
господарських культур. Швид
ше ж завершуймо підготовку 
до весни! Зробимо все, щоб 
кожен колгосп, рільнича брига
да і ланка з честю виконали 
свої зобов'язання перед дер
жавою, перед великим Сталіним!

Присудження Сталінських премій 
за 1951 рік

У газетах публікується Постанова Ради Міністрів Союзу 
РСР про присудження Сталінських премій за видатні роботи в 
галузі науки, винахідництва, літератури і мистецтва за 1951 рік.

У славну сім'ю Сталінських лауреатів вливається новий 
великий загін видатних учених, прославлених новаторів проми
словості і сільського господарства, талановитих радянських пись
менників, артистів, композиторів, художників, архітекторів, 
скульпторів, творців визначних спектаклів і кінофільмів.

В рядах лауреатів Сталінських премій—представники різних 
народів нашої багатонаціональної соціалістичної держави.

Присудження Сталінських премій—велике торжество ра
дянської науки і культури.

Радянський народ гаряче вітає передових людей країни— 
нових лауреатів Сталінських премій.

(РАТАУ).

Верховна Рада Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік постановляє:

1. Затвердити поданий Радою Міністрів СРСР 
Державний бюджет СРСР на 1952 рік з прий
нятими по доповідях Бюджетних комісій Ради 
Союзу і Ради Національностей змінами, а семе: 
всього по доходах в сумі 509.911.608 тис. крб. 
і всього по видатках в сумі 476.920.588 тис. 
крб. з перевищенням доходів над видатками в 
сумі 32.991.020 тис. крб. Перехідні лишки бюд
жетних коштів по республіканських і місцевих

бюджетах на 1 січня 1953 року затвердптп в 
сумі 2.962.710 тис. карбованців.

2. У відповідності з ст. 1 цього Закону 
затвердити союзний бюджет на 1952 рік по до
ходах в сумі 411.154.661 тис. крб. і по ви
датках в сумі 378.163.641 тис. крб. з переви
щенням доходів над видатками в сумі 32.991.020 
тис. карбованців.

3. Затвердити державні бюджети союзних 
республік на 1952 рік у таких сумах:

Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка 
з них: республіканський бюджет

місцеві бюджети
Українська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Білоруська Радянська Соціалістична Республіка 
з них: республіканський бюджет

місцеві бюджети
Узбецька Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Казахська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Грузинська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Азербайджанська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Литовська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Молдавська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Латвійська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Киргизька Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Таджицька Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Вірменська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Туркменська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет

місцеві бюджети
Естонська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет 

місцеві бюджети
Карело-Фінська Радянська Соціалістична Республіка
з них: республіканський бюджет

місцеві бюджети

Разом по республіканських і місцевих бюджетах: 
з них: республіканські бюджети

місцеві бюджети
(Закінчення на 2-й сторінці).

по доходах 
(в тис. крб.).

54.716.358
37.764.343
16.952.015
17.538.195
13.512.235
4.025.960
3.718.386
3.346.711

371.675
3.337.449
2.599.790

737.659
4.427.499
3.852.916

574.583
2.747.417
2.400.467

346.950
1.983.489
1.638.909

344.580
1.471.051
1.277.395

193.656
1.161.958

935.114
226.844

1.414.976
1.068.283

346.693
1.066.516

918.096
148.420

1.012.919
864.767
148.152

1.273.433
1.146.062

127.371
983.171
874.479
108.692

1.059.280
874.423
184.857
844.850
788.607

56.243

98.756.947
73.862.597
24.894.350

по видатках 
(в тис. крб.).

54.716.358
13.016.102
41.700.256
17.538.195
5.629.250

11.908.945
3.718.386
1.101.415
2.616.971
3.337.449
1.327.400
2.010.049
4.427.499
2.016.577
2.410.922
2.747.417
1.257.508
1.489.909
1.983.489

829.107
1.154.382
1.471.051

652.957
818.094

1.161.958
529.928
632.030

1.414.976
714.681
700.295

1.066.516
469.367
597.149

1.012.919
440.832
572.087

1.273.433
691.504
581.929
983.171
474.353
508.818

1.059.280
607.160
452.120
844.850
620.063
224.787

98.756.947
30.378.204
68.378.743

Волгодонбуд. На будівництві Цимлянського гідровузла. З початку заповнення Цимлянського водос
ховища рівень Дону біля греблі піднімається все вище і вище.

На знімку: загальний вигляд греблі. Справа—Цимлянське водосховище, що заповнюється донською 
водою Фото Л. Портера.
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ЗАКОН
про Державний бюджет Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік на 1952 рік
(Закінчення. Початок на / стор.).

4. Встановити перехідні лишки бюджетних 
коштів по республіканських і місцевих бюдже
тах на 1 січня 1953 року в таких розмірах: 
по РРФСР—1.641.491 тис. крб., Українській 
РСР—526.146 тис. крб., Білоруській РСР— 
111.552 тис. крб., Узбецькій РСР—100.123 тис. 
крб., Казахській РСР—132.825 тис. крб., Гру
зинській РСР—82.423 тис. крб., Азербайджан
ській РСР—59.505 тис. крб., Литовській РСР— 
44.132 тис. крб., Молдавській РСР—34.859 тис.

крб., Латвійській РСР—42.449 тис. крб., Кир
гизькій РСР—31.995 тис. крб., Таджицькій 
РСР—30.388 тис. крб., Вірменській РСР— 
38.203 тис. крб., Туркменській РСР—29.495 
тис. крб., Естонській РСР—31.778 тис. крб., 
Карело-Фінській РСР—25.346 тис. карбованців.

5. Затвердити відрахування з республіканських 
бюджетів у бюджети АРСР і місцевих Рад на 
1952 рік у таких сумах:

(в тис. крб.)

По Російській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці
По Українській Радянській Соціалістичній Республіці
По Білоруській Радянській Соціалістичній Республіці
По Узбецькій Радянській Соціалістичній Республіці
По Казахській Радянській Соціалістичній Республіці
По І’руаинській Радянській Соціалістичній Республіці
По Азербайджанській Радянській Соціалістичній Республіці
ІИ> Литовській Радянській Соціалістичній Республіці 
ПЖЛІолдавській Радянській Соціалістичній Республіці
По латвійській Радянській Соціалістичній Республіці
По Киргизькій Радянській Соціалістичній Республіці
По Таджицькій Радянській Соціалістичній Республіці
По Вірменській Радянській Соціалістичній Республіці
По Туркменській Радянській Соціалістичній Республіці
По Естонській Радянській Соціалістичній Республіці
По Карело-Фінській Радянській Соціалістичній Республіці

Разом

ПОТРІБНІ ДЕТАЛІ Є!

6. Встановити на 1952 рік відрахування від 
загальносоюзних державних податків і доходів 
у республіканські і місцеві бюджети в таких 
розмірах:

а) від надходжень по податку з обороту: 
РРФСР—4,1 •/□, Української РСР—8,5 %, Біло
руської РСР—25,7 °/о> Узбецької РСР—2,1 %, 
Казахської РСР—29,3 %, Грузинської РСР— 
22,3 %, Азербайджанської РСР—11,9°/0, Ли
товської РСР—31,6 %, Молдавської РСР— 
15,9 %, Латвійської РСР—1,1 %, Киргизької 
РСР—26,9 %, Таджицької РСР—17,3 °/& Вір
менської РСР—37,8 °/о, Туркменської РСР— 
19,8 %, Естонської РСР—13,9 %, Карело- 
Фінської РСР—51,0 %>;

б) від надходжень по прибутковому податку 
з населення, сільськогосподарському податку з 
колгоспників і одноосібників—25%;

в) від надходжень по прибутковому подат
ку з колгоспів, по податку на неодружених,

43.484.393
одиноких і малосімейних громадян СРСР, від 
лісового доходу і від суми державної позики, 
розміщеної серед населення,—50 %;

г) від доходів по машинно-тракторних стан
ціях: РРФСР, Української РСР, Білоруської 
РСР, Казахської РСР, Грузинської РСР, Азер
байджанської РСР, Литовської РСР, Молдавської 
РСР, Латвійської РСР, Киргизької РСР, Тад
жицької РСР, Вірменської РСР, Туркменської 
РСР, Естонської РСР, Карело-Фінської РСР— 
25 %, Узбецької РСР—10 %.

Надходження по податку з нетоварних опе
рацій зараховувати, починаючи з 1 січня 1952 
року, безпосередньо в місцеві бюджети.
11 7. Затвердити звіт про виконання Держав
ного бюджету СРСР за 1950 рік по доходах в 
сумі 422.767.710 тис. крб. і по видатках в 
сумі 413.236.606 тис. крб. з перевищенням 
доходів над видатками в сумі 9.531.104 тис. 
карбованців.

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

Москва, Кремль. 8 березня 1952 р.

Довгий час автотранспортни
ки контори тресту «Олександ- 
ріявуглерозріз» відчували пот
ребу в запасних частинах, не
обхідних для ремонту автома
шин. Від цього нерідко затри
мувались строки ремонтних ро
біт. Саме тоді ремонтник Ва
силь Іванович Филипенко по
думав:

— А що, коли налагодити 
власне виробництво деталей.

Він порадився з начальни
ком контори, з інженером.

—Не заперечуємо,—відпові
ли вони.

Було вирішено спорудити 
щось подібне на маленький 
ливарний цех. За цю справу 
взявся сам Василь Іванович. 
Він власними руками побуду
вав невеличку вагранку, при
ладнав систему дуття.

Незабаром вагранку заванта
жили шихтою. Василь Івано
вич з нетерпінням чекав пер
шого литва.

—Форми підготовили, а чи 

буде ж чим їх заповнити? — 
хвилювався він.

Однак, це не було ваганням. 
У своїх підрахунках Филипен
ко відчував упевненість. Він 
ще з більшою уважністю слід
кував у вічко за проходжен
ням плавильного процесу.

Та ось шлак почав набли
жатись до вічка.

—Давай!—гукнув Филипен
ко до свого напарника Аврама 
Івановича Кузьменка.

Той миттю вибив з льотка 
пробку. Вузеньким струмком у 
ковшпк потік розплавлений ча
вун.

—Запасні частини будуть!— 
вигукнув від радості Филипенко.

З того часу в майстерню по
чали надходити для обробки 
деталі власного лиття. Правда, 
спершу в ливарників не все 
ладилось—траплявся брак. Але 
вони поступово поліпшували 
якість литва, удосконалювали 
технологію свого виробництва. І

Раніше кронштейни до мо- 1

24.748.241
7.882.985
2.245.296
1.272.390
1.836.339
1.142.959

809.802
624.438
405.186
353.602
448.729
423.935
454.558
400.126
267.263
168.544 

торів автомашини «ГАЗ — 51» 
виготовлялись зі збільшеними 
буртами патрубків. їх потім об
точували на верстатах.

—Мені здається, що ми да
ремно завантажуємо токарів,— 
радився Филипенко з товари
шем. — Адже гумова шланга 
міцніше утримується на шир- 
шавій площі, ніж на гладень
кій. Треба лише зменшити бур
ти патрубків, як відпаде пот
реба в токарній обробці.

Думка була правильна, її 
відразу ж здійснили. 11а цьо
му зекономили багато коштів.

Великий ефект дають техні
чні удосконалення. При відли
ванні фляпців коробки перемін
них передач ливарники допус
тили їх потовщення в тому міс
ці, де закладались шпонки. Це 
майже в три рази продовжило 
строк служби фляпців.

У творчому дерзанні робіт
ники множать свої виробничі 
уепіхи. Вони дають все більше 
високоякісних деталей.

С. Міркотан.

Партійне життя

Підносимо рівень агітації
На звітно-виборних зборах 

комуністи нашої парторганіза- 
ції внесли цінні пропозиції для 
поліпшення партійно - політич
ної роботи в колективі буді
вельників.

Партбюро всю роботу спря
мовує па виконання цих про
позицій. В першу чергу ми 
переглянули склад агітаторів. 
Агітколектив поповнили нови
ми людьми з числа комуністів, 
комсомольців і безпартійного 
активу. За кожним агітатором 
закріпили постійну групу лю
дей.

Правильна розстановка агі
таторів дала нам можливість 
покращити масово - політичну 
роботу на будівництві, зробити 
агітацію бойовою, спрямованою 
па підвищення продуктивності 
праці, на боротьбу за успішне 
виконання господарських зав
дань.

Про дійовість агітаційно-ма
сової роботи свідчать такі факти.

Кращий агітатор нашого ко
лективу тов. Чугуй завжди 
вміло пов'язує свої бесіди з 
практичними завданнями нашо
го виробництва. Коли в газе
тах було опубліковано пові
домлення про підсумки вико
нання народно-господарського 
плану за 1951 рік, тов. Чугуй 
провів бесіду з електрослюса
рями і монтажниками бригад 
тт. Донця і Тищенка. Розпові
даючи про нові успіхи, досяг
нуті радянським народом, агі
татор т. Чугуй вказав на той 
скромний вклад, який внесли і 
наші будівельники для зміц
нення могутності рідної Бать
ківщини і закликав самовід
дано працювати на благо Віт
чизни.

Після бесіди настало пож
вавлення. Кожний бажав вис
ловити думку, внести пропози
цію, яка б помножила трудові 
перемоги. В своїх виступах ро
бітники брали на себе підви
щені зобов'язання.

З новою силою розгорнуло
ся змагання. 140—170 процен
тів змінного завдання давали 
слюсарі і монтажники. Взяте 
ними зобов'язання було вико
нане набагато раніше строку.

Систематично перевиконують 
виробничий план бригади, де 
працюють агітаторами комсо
мольці тт. Стасюк і Костюк. 
Уміло поєднують масово-полі
тичну роботу з господарськи

Сталінська область. На засіданні партійного бюро Горлівської 
шахти ім. Румянцева заслухана доповідь машиніста вугільного ком
байна Віктора Сугоняко про досвід освоєння ним комбайна для кру- 
топадаючих вугільних пластів. Бригада тов. Сугоняко регулярно вико
нує цикл за добу і видобуває за три зміни близько 300 тонн вугілля 
при плані 200 тонн.

На знімку: комбайнер В. СУГОНЯКО виступав з доповіддю на 
засіданні партбюро. Фото С. Гендельмана.

ми завданнями і агітатори тт. Ра- 
діщев, Євсютін та інші.

Для підвищення ідейно-по- 
літичного рівня наших агіта
торів та подання їм практич
ної допомоги парторгапізація 
регулярно скликає семінари 
агітколективу. На семінарах 
читаються лекції на політичні 
і науково-популярні теми; нав
чаємо агітаторів,. як планувати 
роботу, добирати для бесід ма
теріали і інше. З метою обмі
ну досвідом в роботі на семі
нарах заслуховуємо доповіді 
кращих агітаторів.

Велику увагу партбюро при
діляє нашій стінній пресі.

До складу редколегії обрали 
активних товаришів, створили 
робкорівський актив. Стінгазе
та «Будівельник» виходить дві
чі на місяць. Вона по-бойово
му висвітлює життя нашого 
колективу. До голосу стінгазе
ти прислухаються керівники 
управління, відгукуються на її 
сигнали.

Дійовий характер носять і 
бойові листки, що випускають
ся на дільницях.

На одній з дільниць був вн^ 
пущений бойовий листок. 1> 
ньому помістили критичний ма
теріал про відставання бригади 
т. Бондарця. Замітку обгово
рили на зборах бригади, намі
тили заходи для поліпшення 
роботи. Допомогти відстаючи^ 
взялися досвідчені виробничніь' 
ки.

Минуло небагато часу, і 
бригада тов. Бондарця вийшла 
в передові.

Та в проведенні масово-по
літичної роботи серед будівель
ників жител ще мають місце і 
недоліки.

Ми не добились того, щоб 
всі агітатори свої бесіди з тру
дящими пов'язували з життям 
і практичними завданнями на
шого колективу. Недостатньо 
провадиться масово-виховна ро
бота у червоних кутках при 
гуртожитках; рідко читаються 
доповіді і лекції на політичні 
і інші теми, не в повній мірі 
задовольняються культурні за
пити трудящих.

На дальше піднесення масо
во-політичної роботи серед тру
дящих зосереджує свою увагу 
парторгапізація управління.

Г. ВІнецькнй, 
секретар парторганізації буді

вельного управління тресту 
„Олександріявуглерозріз*.
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Почин шахтаря Тихона Михайлова в дії
ГІРНИКИ ШАХТИ №2 ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДОДАТКОВІ ВНУТРІШНІ РЕЗЕРВИ ВИРОБНИЦТВА

Місяць роботи по-новому Що дає стахановський план
План вуглевидобутку, збіль

шений з ініціативи колективу 
нашої шахти, вимагав поліп
шення організації праці, техно
логічного процесу, використан
ня всіх внутрішніх резервів 
виробництва.

Па це і спрямовані наші зу
силля. Робота в січні показа
ла,*іцо ми маємо всі можли
вості невпинно йти вгору, під
носити якісні показники, да
вати більше вугілля.

Які ці можливості? Раніше 
видобували вугілля дві дільни
ці. Ми вирішили працювати 
тільки на одній, а па другій 
провадити підготовчі роботи. 
Перед тим, як здійснити такий 
захід, соали повий графік ро
боти лаь*Ьза яким передбачили 
розстапо^ гірників, забезпе
чення лісоматеріалом, закріп
лення відповідальних людей за 
механізмами.

Виходячи з умов механіза
ції лав і подачі вугілля на

бори, було прийнято графік ро
боти—цикл за 4 зміни.

Вже в лютому ми з меншою 
кількістю гірників видобули 
вугілля значно більше, ніж в 
січні.

Графік, який нині впровад
жено, підняв відповідальність 

кожного робітника, бригадира 
і інженерно-технічного праців
ника за доручену справу.
і Така організація праці дає 
можливість краще аналізувати

На піднесенні
Чудові плоди приносить ро

бота по-новому. Дільниця день 
у день випереджує графік, ви
дає на - гора десятки тонн 
надпланового вугілля.

Гірники добились стахановсь- 
кої праці, вони навчились ці
нити кожну хвилину.

У змаганні за дострокове ви
конання плану першого квар
талу відзначається майстер ву
гілля Іван Чернов. Його що
денний виробіток—160—170 

роботу, своєчасно вживати за
ходи для ліквідації тих чи ін
ших недоліків.

Значних успіхів ми досяглії, 
впровадивши метод донецького 

і шахтаря Тихона Михайлова. 
Особисті стахановські плани 
наваловідбійників, відбійників, 
кріпильників дозволили збіль
шити продуктивність праці на 
10—20 процентів проти се
редньопрогресивної норми.

Па основі індивідуальних зо
бов'язань складений загально- 
шахтний стахановський план. 
Ми побачили, іцо на деяких 
роботах, як, наприклад, павалці 
вугілля, процент непродуктив
ного витрачання часу становив 
ЗО процентів, насипання ву
гілля під люком—50 процентів, 

| переноска транспортерів — 47 
процентів, проведення штреків 
—31 процент.

Ліквідація цих недоліків да
ла можливість більш ефективно 
використати робочий час, ви
добувати щозміни додатково 15 
тонн вугілля.

Звичайно, за місяць роботи 
по-новому ми ще далеко не
повністю використали можли
вості і резерви. Тому колектив 
наполегливо бореться за даль
ше піднесення темпів, удоско
налює технологічний процес, 
впроваджує передові методи 
праці в усі ланки виробництва.

С. Логвиненко, 
головний інженер.

процентів норми. Таких показ
ників наваловідбійник добився 
завдяки застосуванню кращих 
методів.

За новим методом працюють і 
наваловідбійники Григорій Три- 
губ, Григорій Шило, Іван Оси- 
ченко.

Досвід кращих виробнични
ків, які наслідували приклад 
Тихона Михайлова, робимо над
банням всіх гірників дільниці.

П. Ярмолюк, 
начальник дільниці.

Наваловідбійник шахти № 2 
Василь Сорокалетов, склавши осо
бистий стахановський план, знач
но підвищив продуктивність пра
ці. Він щодня виконає норми на 
130—140 процентів.

На знімку: В. Сорокалетов. 
Фото С. Міркотана.

За методом новатора
Почин машиніста вугільного 

комбайна шахти «Никанор» 
тресту «Ворошпловву гілля» Ти
хона Михайлова спрямований 
на дальше піднесення вугле
видобутку і підвищення про
дуктивності праці.

Ось чому я наслідував прик
лад знатного гірника Донбасу.

Своїм планом передбачив зе
кономити при видобутку і ван
таженні вугілля 10 хвилин, 
па встановленні забурепої ва
гонетки—14 хвилин, кріпленні 
вугільного забою—8 хвилин.

Ліквідуючи непродуктивні 
операції, протягом зміни я збе
рігаю 143 хвилини, тобто до
датково до норми видобуваю 
три тонни вугілля.

Звичайно, я не зупинюсь на 
перших успіхах. Буду і далі 
удосконалювати методи і прийо
ми роботи.

Г. Пуховий, 
наваловідбійник шахти № 2.

Новий рух, який виник з 
ініціативи Тихона Михайлова, 
відкрив великі можливості даль
шого зростання видобутку ву
гілля, піднесення якісних по
казників, підвищення продук
тивності праці.

Про це яскраво свідчить мі
сяць роботи нашої шахти за 
новим методом. Нині кожної 
доби видобувається вугілля на 
24 проценти більше плану. 
Продуктивність праці иавало- 

, відбійників підвищилась на 20 
процентів, перенощиків транс
портерів—на 42 проценти, по
садників покрівлі—на ЗО про
центів. Значно збільшився і 
заробіток гірників.

З переходом на новий гра
фік набагато прискорилось про
сування лав, а значить і ви
добуток вугілля в кожній з них.

Колектив багато попрацював 
над удосконаленням техноло
гічного процесу, піднесенням 
культури виробництва. Загаль
ними зусиллями стахановці, 
інженерно-технічні працівники 
спростили схему транспортуван
ня лісоматеріалу на дільницю. 
Здійснено ряд раціоналізатор- 

, ських пропозицій. Внаслідок 
через ствол підіймається вдві
чі більше вугілля, ніж перед
бачено проектною потужністю 
шахти.

ДІА ГРАМА
зростання продуктивності праці гірників шахти № 2 

після впровадження методу Тихона Михайлова 
(В ПРОЦЕНТАХ)
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Чимало зроблено і по меха
нізації трудомістких процесів. 
На лісному складі механізова
но заготівлю кріпильного ма
теріалу. Тільки на цьому що
місяця зберігається 4500 кар
бованців.

Ручну відкатку по штреках 
замінили лебідками дистанцій
ного управління. З метою по
ліпшення догляду за механіз
мами організовано спеціальну 
ремонтно-підготовчу бригаду.

Що дає стахановський план, 
видно з такого прикладу. Як
що в січні наваловідбійник 
Іван Вечірко виконував норму 
па 100 процентів, то в лютому 
—на 132. Продуктивність пра
ці кріпильника Михайла Ши
ла зросла з 100,5 процента 
до 140, прохідника Миколи 
Кравцова—з 114 до 148 про
центів.

Таких людей у нас багато. 
Тепер продуктивність праці 
в загальному по шахті ста
новить 117 процентів до плану.

Гірники добились колектив
ної стахановської роботи.

Дружна, злагоджена, ритміч
на робота приносить добрі ре
зультати. Шахтарі день у день 
нарощують темпи, підносять 
якісні показники.

М. Славгородський, 
старший нормувальник.

Де б неДішларіч: на вироб
ничій нараді, партійних зборах 
чи в гуртожитку, люди гово
рять про план, точніше про 
високі якісні показники його. 
Говорять з завзятістю, вогни
ком. І коли слухаєш їх, Від
чуваєш силу колективу, його 
високу вимогливість до себе, 
його незадоволення здобутими 
успіхами.

А успіхи тут справді значні. 
В минулому році колектив шах
ти № 2 майже на два місяці 
раніше строку виконав держав
ний план видобутку вугілля. 
Та не заспокоїлись гірники на 
цьому, не в такому дусі вихо
вані вони. «Можна і треба зро
бити більше»—сказали і доби
лись підвищення плану 1952 
року на 22 проценти.

Колектив поставив перед со
бою серйозне завдання—достро
ково викопати 12-місячпий 
план, знизити собівартість па
лива на 2 проценти, дати 200 
тисяч карбованців нагромад

БУДЕ ЦИКЛ НА ДОБУ!
жень, підвищити продуктив
ність праці на 10 процентів.

Шахтарі розуміли, що без 
напруженої боротьби ці зобов'я
зання не здійснити. Тому вони 
шукали і приводили в дію все 
нові і нові виробничі резерви.

❖
♦ 4

На одній з нарад навало
відбійник Іван Осиченко звер
нув увагу гірників на те, що 
вони непродуктивно витрачають 
багато часу. Передовий шах
тар вказав на шляхи більш 
ефективного використання кож
ної робочої хвилини. Він роз
повів про чудовий почин до
нецького шахтаря Тихона Ми
хайлова і про свої діла. Діла 
ж в Івана Осиченка справді 
добрі.

З допомогою інженерно-тех
нічних працівників Іван Оси
ченко склав особистий стаха
новський план підвищення про
дуктивності праці. Він враху
вав витрати часу на встанов

лення рамп кріплення, видо
буток вугілля, вантаження па
лива і на інші операції. Кож
ний рух взяв на облік, раціо
налізував працю. І результати 
не забарилися. За зміну виро
біток зріс на чотири тонни.

Стахановець підрахував, якщо 
кожен гірник з його бригади 
буде працювати високопродук
тивно, то видобуток вугілля за 
8 годин збільшиться не менше 
як на 7—8 тонн.

Раніше траплялось так. Як 
тільки наставав час вантаження 
вугілля на транспортер, всі ра
зом брались за справу. 1 ось 
виходило, що замість збільшен
ня зменшувалось надходження 
вугілля на-гора—транспортер 
перевантажувався і заштибову- 
вався.

Іван Осиченко інакше орга
нізував справу. Він розподілив 
бригаду на дві лапки. Одна 
вантажить вугілля, інша крі
пить забій. Це забезпечило 
успіх. Транспортер діє безпе

ребійно, виробіток підвищився 
у півтора раза.

Приклад передовика змаган
ня наслідували й інші. Вони 
відкрили нові можливості для 
дальшого піднесення видобутку 
вугілля па шахті.

Керівники підприємства, по
радившись з новаторами, вирі
шили на основі індивідуальних 
скласти загальношахтний ста
хановський план підвищення 
продуктивності праці. В ньому 
передбачили всі «дрібниці», від 
яких залежать темпи роботи і 
доля виробничого плану.

Ще недавно за зміну нагро
маджувалось 20 вагонеток з 
породою. Це значить, що про
тягом двох годин не видобува
лось вугілля.

Стахановці висловили хоро
шу думку—не підіймати на- 
гора породу, а залишати її у 
виробленому просторі. Такий 
спосіб дозволив повністю за
вантажити вагонний парк ву
гіллям. Нині видобуток йде рів
номірно протягом всієї зміни.

На шахті поліпшився стан 
1 із транспортерним господарст

вом, використанням інших ме
ханізмів. Підвищилась куль
тура виробництва.

Раніше гірники втрачали 40 
хвилин на вичікування наряду. 
Втрачалось 8—10 процентів 
загального видобутку вугілля. 
Зараз завдяки стахаповському 
плану ці витрати ліквідовано. 
Шахтарі приймають і здають 
зміну безпосередньо в лаві. Тут 
вони і одержують конкретні 
завдання.

Запровадження методу Тпхо- 
на Михайлова допомогло колек
тиву збільшити видобуток па
лива на 2,1 процента. Собівар
тість тонни зменшилась на 42 
копійки. Виробіток па одного 
робітника підвищився з 28 
тонн до 33.

Завдяки злагодженості всіх 
ланок виробництва шахта ро
бить на добу 0,80 цикла. Це— 
значне досягнення. |Але тут і 
на цьому не заспокоюються. 
Цикл на добу—таке завдання 
поставили перед собою гірники. 
І вони доб'ються свого.

М. Бурін.
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Весні—більшовицьку зустріч
Виростимо високі врожаї

Відозва Фредеріка Жоліо-Кюрі

Наша рільнича бригада торік 
одержала в середньому по 16 
центнерів зернових з кожного 
гектара посіву. Тане скрізь уро
жай був рівномірний. На окре
мих ділянках, краще удобре
них, в стислі строки і висо
коякісно посіяних, він був на 
кілька центнерів вищий.

Ми переконались, що вико
нання агротехнічних заходів 
різко збільшує валовий збір 
хліба.

Виходячи з цього, хлібороби 
бригади зобов'язались цього ро
ку одержати по 25 центнерів 
зернових з кожного гектара та 
по 250 центнерів цукрових бу
ряків.

Можливості бригади великі. 
Ми маємо у своєму користу
ванні родючі землі, необхід
ний сільськогосподарський ін
вентар, кращі районовані сор
ти Посівного насіння. Наше 
завджія — використати уміло 
наявні* можливості, своєчасно
провести весь комплекс агро
технічних заходів.

Ці завдання і вирішуємо ми.
Ковалі бригади Яків Гонча- 

ров та Афанасій Ткаченко по
турбувались про своєчасний 
ремонт сільськогосподарського 
інвентаря. Чотири сівалки, 11 
плугів, всі борони, культива
тори та інше знаряддя повністю 
підготовлені до весняно-польо-підготовлені 
вих робіт.

ЗбІЛЬШИМО ДОХОДИ 
від колгоспного городництва

Щороку колгосп імені 18 
партконференції одержує знач
ні доходи від городництва. 
Дбаючи про дальше збільшен
ня доходів колгоспу і поста
чання населення міст вдосталь 
овочами, ми в цьому році 
городництву надаємо особливо
го значення.

На поля, відведені під го
родні культури, вже вивезено 
багато місцевих добрив, закуп-

Закінчилась конференція спеціалістів сільського господарства
Закінчила свою роботу пер

ша районна конференція спе
ціалістів сільського господарст
ва. Агропоми, зоотехніки, ве
теринарні працівники, голови і 
бригадири колгоспів, завідуючі 
тваринницькими фермами та 
передовики колгоспів району 
заслухали та обговорили кіль
ка доповідей про заходи до по
ліпшення фінансового стану, 
збільшення грошових доходів і 
оплати трудодня колгоспників.

Для присутніх були також

Поліпшити кінообслужування дітей
Ми, діти, любимо кіно. Але, 

мабуть, нас не люблять заві
дуючий клубом робітничого се
лища Октябрського та кіноме
ханік. Бо коли у вихідний день 
прийдемо до клубу, щоб пе
реглянути кінокартину, то для 
нас її пускають аби швидше. 
А буває й таке, що в час де
монстрування фільму в кіно
будці починає грати патефон 
для розваги кіномеханіка і 
присутніх там.

Силами колгоспних майстрів 
виготовлено 6 нових важких 
трьохсекційнпх котків. Два з 
них будуть використані у на
шій бригаді.’ Доведено до по
сівних кондицій все посівне 
насіння.

Завдання по вивезенню доб
рив на поле бригадою уже ви
конано, а передова ланка Ган
ни Смоляр вивозить добрива 
понад план. Попелу та пташи
ного посліду зібрано близько 
200 центнерів.

Велику увагу приділяємо ор
ганізаційній підготовці до по
льових робіт. Кожного колгосп
ника закріплено за окремими 
ділянками роботи, ознайомлено 
з нормами виробітку і строка
ми сівби.

Велику допомогу подають 
нам трирічні курси майстрів 
сільського господарства, на 
яких навчається 12 колгоспни
ків бригади. Вони вивчають 
агротехніку, яку впроваджують 
у колгоспне виробництво.

Хлібороби бригади в бороть
бі за високі врожаї широко за
стосовують набутий досвід і пе
редову агрономічну науку. Не
має сумніву, що ми з честю 
виконаємо взяті зобов'язання.

С. Волков, 
бригадир першої рільничої 

бригади колгоспу 
імені Карла Маркса.

лено насіння кращих високо
врожайних сортів овочів.

Городня бригада Марії Федо- 
ренко своєчасно заклала пар
ники. У двадцяти парникових 
рамах проведено посів ранньої 
капусти та помидорів. У пар
никах з'явились дружні сходи 
рослин.

С. Повод,
агроном колгоспу імені

18 партконференції.

прочитані лекції «Про міжна
родне становище», «Сталінський 
план перетворення природи в 
в дії», «Травопільна система 
землеробства» та інші.

З великою увагою впслухані 
доповіді голів колгоспів імені 
Сталіна, Вандурівської сільра
ди, т. Буйнова, імені 18 з'їзду 
ВКП(б) т. Дубовенка та агро
нома колгоспу імені 18 парт
конференції т. Повода, які де
тально розповіли про заходи 
по збільшенню доходів.

На дитячі сеанси пускають 
багато дорослих, а дітям часто 
певистачає квитків. Так що 
коли вдасться купити квиток і 
потрапити до залу, то дово
диться на протязі всього сеан
су стояти.

Просили ми завідуючого клу
бом тов. Давпденка, щоб він 
налагодив кінообслужування ді
тей, але він грубо відповів:

—Не попадаєте на сеанси

ПОДІЇ В КОРЕЇ
За повідомленнями Головного 

командування Народної армії Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки, з'єднання корейської 
Народної армії у взаємодії з час
тинами китайських народних доб
ровольців продовжують вести обо
ронні бої на попередніх рубежах.

12 березня зенітні частини на
родних військ і стрільці-мисливці 

І за літаками збили три літаки про
тивника.

Проти гонки озброєнь
Виконком комуністичної партії 

Великобританії опублікував заяву, 
в якій закликає всіх учасників 
робітничого руху розгорнути в 
країні боротьбу проти загрожую
чого масового безробіття. В заяві 
говориться, іцо „тривожне зро
стання безробіття є результатом 
впровадженої урядом політики 
посиленої підготовки до війни. 
Ця політика призводить до не
стачі сировини і до зниження 
життєвого рівня робітників".

----------------

Житлова криза в США
Незважаючи на гостру житлову 

криту в США, житлове будівницт
во в нинішньому році скоро
титься на 45 процентів проти ми- 

I иулого року. Зараз в країні налі
чується понад 4 мільйони будин
ків, непридатних для житла. По
над півтора мільйона чоловік 
живуть у пересувних фургонах 
на колесах. В американських мі
стах зростають трущоби. В особ
ливо тяжких житлових умовах 
перебувають негри.

------- Ф-------

Поліцейський терор 
у Туреччині

За повідомленням турецьких 
газет, 10 березня в Стамбулі 
були арештовані чотири хлопчи
ки приблизно 12-річного віку за 
те, що вони розповсюджували 
книгу видатного турецького пое
та Назима Хікмета.

(РАТАУ).

-----------------

Американські власті 
звільняють воєнних злочинців

9 березня юридична секція шта
бу Ріджуея оголосила про достро
кове звільнення ще 11 японських 
воєнних злочинців.

Аварія американського 
військового літака

Кореспондент агентства Рейтер 
передає про зникнення американ
ського військового літака типу 
„Дакота", який летів з Мадріда 
до Західної Німеччини. На борту 
літака було 18 чоловік.

Паризьке радіо передало, що 
зниклий американський військо
вий літак розбився в Швейцарії бі
ля гори Юнгфрау.

(ТАРС).

для дітей—ходіть увечері.
Діти селища Октябрського 

сподіваються, що в цю справу 
втрутяться дяді з райкому 
профспілки вугільників і від
ділу культосвітньої роботи 
міськради і дадуть змогу нам 
культурно провадити своє доз
вілля.

Р. Статівка, 
учениця 8 класу середньої 

школи № 10.

Голова Всесвітьної Ради Миру 
Фредерік Жоліо-Кюрі звернувся 
до народів усього світу з такою 
відозвою:

„Я ознайомився з хвилюючим 
посланням, в якому голова Ки
тайського народного комітету за
хисту миру і боротьби проти аме
риканської агресії Го Мо-жо по
відомляє мене про те, що аме
риканські збройні сили застосу
вали в Кореї бактеріологічну 
зброю. В період між 28 січня і 
17 лютого американські військові 
літаки розповсюдили в Кореї—як 
на фронті, так і в тилу—мікроби 
чуми, холери, тифу і інших жах
ливих заразних хворрб.

Ці жорстокі, немислимі для всіх 
розумних людей дії були все ж 
вчинені. Вони доповнюють собою 
не менш страхітливі злочини, ко
ли протягом кількох секунд атом
ною бомбою були знищені сотні 
тисяч жителів міста Хіросіма.

Використання бактеріологічної 
зброї є явним порушенням між
народного протоколу, підписаного 
в Женеві 17 червня 1925 р. Фредерік Жоліа-Кюрі “.

В Єгипті посилюється рух за незалежність. Широкі верстви на
роду обурені агресивними діями англійських військ в районі Суець- 
кого каналу. Народ вимагає, щоб англійці забралися геть з їх країни. 

Єгипетські докери відмовляються розвантажувати англійські 
судна.

На знімку: бастуючі портові робітники.
Прескліше РАТАУ.

США постачають зброю гомінданівцям у Бірмі
Кореспондент агентства Ассо- 

шіейтед Пресе Мекбет, який 
перебуває в Північному Таїланді, 
поблизу бірманського кордону, 
повідомляє, що гомінданівські вій
ська, які знаходяться в Північно- 
Східній Бірмі, регулярно одер
жують зброю на підставі угоди 
про товарообмін з Таїландом. Го- 
мінданівці обмінюють опіум на 
гармати і військове спорядження.

Посилаючись на відомості, одер
жані з різних джерел у Таїланді, 
в тому числі від державних служ
бовців, офіцерів і купців, а також 
від іноземних оглядачів, чиї іме
на не можуть бути наведені для 
опублікування. Мекбет повідомляє, 

| що товарообмін здійснюється так: 
■ гомінданівський полковник, що 

видає себе за купця, очолює штаб, 
розташований у провінції Чієнг- 
май (Таїланд) за 10—20 миль на 
схід від бірманського кордону і є 
ланкою, що зв'язує чанкайшістсь- 
ке „посольство" в Бангкоку і го
мінданівські війська в Бірмі. Його 
завдання, вказує кореспондент,

----------------------------------------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ
Щотижня—у вівторок з 5 до 7 годин вечора при редакції газе

ти „Більшовицька правда" провадиться консультація для літературних 
початківців.

Бюро літгрули.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Кіровоградський обласний суд розглядатиме справу громадянки 
Баранової Віри Іванівни, яка проживає в місті Олександрії, селище 
Октябрське про розторгнення шлюбу з громадянином Барановим Іва

ном Кесаровичем. що проживає в Куйбишевській області.

Бактеріологічна зброя була ви
користана японськими військами 
в Китаї. Генеральний штаб і по- 

I літичні діячі США вже заявляли 
публічно про свої готування і 
про намір використати цю зброю.

Ці злочинні дії суперечать рі
шенням, прийнятим Всесвітнім 
конгресом прихильників миру у 
Варшаві, що виявив волю всіх 
народів, його резолюції, яка пе
редбачає заборону використання 
бактеріологічної, хімічної і всякої 
іншої зброї масового знищення.

Вимагаючи цієї заборони, 500 
мільйонів чоловік і жінок, які 
підтримали Стокгольмську„відозву, 
ясно виразили свою волю не до
пустити більше відновлення по
дібних убивств.

Сьогодні народи можуть склас
ти собі уявлення про небезпеку, 
яка їм загрожує, і про жахливі 
засоби, якими їх намагаються за
лякати. Громадська думка повин
на повстати проти цього злочину.

полягає в тому, щоб відправляти 
літаками або залізницею через 
кордон матеріали, одержані з Бан
гкока, а також харчові продукти 
і одяг, вироблювані на місцях (у 
провінції Чієнгмай).Він має кількох 
помічників. В обмін гомінданівці в 
Бірмі посилають в провінцію Чіе- 
нгмай необроблений опіум для 
пересилки його в Бангкок і далі.

Мекбет повідомляє також, що 
„один інформатор, який твердив, 
що він обізнаний з становищем 
на бірманському боці бірмано- 
таїландського кордону, заявив, що 
недавно він бачив зовсім нову 
американську зброю в руках ки
тайців, які перебувають там. Ін
ший інформатор, який недавно 
повернувся з цього району, зая
вив, що китайці (тобто гомінда
нівці. — Ред.) недавно збудували 
новий аеродром (очевидно в Бір
мі) під наглядом американських 
інженерів".

(ТАРС).
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Великі будови комунізму
З ініціативи Йосифа Віс- 

саріоновича Сталіна в нашій 
країні ведуться з величез
ним розмахом роботи по 
перетворенню природи з ме
тою використання її могут
ніх сил для комуністичного 
будівництва.

Великі сталінські будови 
комунізму є справді всена
родною справою.

На всіх великих будовах 
комунізму кипить величез
на творча праця. Натхненні 
партіекйДеніна—Сталіна,бу
дівники ,^нь у день наби
рають темпи, щоб викона
ти з честю накреслення ве
ликого зодчого комунізму 
товариша Сталіна.

З нечуваним ентузіазмом 
жрудяться будівники Волго- 

цонського судноплавного 
'каналу 1 Цимлянського гід
ровузла.

Первенець великих будов 
комунізму — Волго - Донсь
кий канал перебував в пе- 

«Ледпусковому періоді. Вже 
г^Зієї весни народи Радянсь

кого Союзу будуть реально 
відчувати плоди будівницт
ва Волго-Дону 1 Цимлянсь
кого гідровузла. Стане до 
ладу великий Волго - Дон
ський шлях. Води Дону бу
дуть спрямовані на посушли
ві поля. З відкриттям цьо
го шляху з'єднаються в єди
ну транспортну систему всі 
моря європейської частини 
СРСР.

Лютневий Пленум ЦК 
КП(б) України заслухав пи
тання „Про хід будівництва 
Каховської гідроелектро
станції та Південно-Україн
ського каналу 1 заходи, що 
забезпечують виконання ви
робничого плану в 1952 ро
ці".

В постанові Пленуму, зо
крема, говориться:

„Прийнята з ініціативи то
вариша Сталіна історична 
постанова Радянського уря
ду „Про будівництво Ка
ховської гідроелектростан- 

Куйбишевгідробуд. На правому березі Волги, у підніжжя Жигу
лівських гір, розташована вирішальна дільниця будівництва.

На знімку: будівництво перемички котлована. Технік-геодезист 
комсомолець К. 3. Тусинов розбивав площу для забивки шпунта.

| ції на ріці Дніпрі, Півден
но - Українського каналу, 
Північно-Кримського каналу 
1 про зрошення земель пів- 

і денних районів України і 
північних районів Криму" 
зустріла одностайне схва
лення всього радянського 
народу, зайнятого мирною 
творчою працею на благо 
нашої Батьківщини.

Великі будови на Волзі 1 
Дніпрі, Дону і Аму-Дар‘ї є 
складовою частиною сталін
ського плану перетворення 
природи, плану створення 
матеріально-технічної бази 
комунізму в нашій країні. 
Український народ, разом з 
усіма народами Радянсько
го Союзу, палко дякує біль
шовицькій партії, Радянсь
кому урядові і любимому 
вождю товаришеві Сталіну 
за величезне піклування про 
дальше поліпшення добро
буту 1 підвищення культур
ного рівня радянського на
роду, про дальший госпо
дарський 1 культурний роз
квіт Радянської України.

Спорудження великих 
сталінських будов на півдні 
Радянської України є ще 
одним яскравим проявом 
послідовно здійснюваної ле
нінсько-сталінської націо
нальної політики більшо
вицької партії, свідченням 
непорушної ленінсько-ста
лінської дружби народів на
шої Радянської Батьківщи
ни, найяскравішим прикла
дом братерської допомоги 
українському народові з бо
ку всіх народів Радянсько
го Союзу і, в першу чергу, 
великого російського наро
ду".

Широко популяризуючи 
серед трудящих міста 1 райо
ну грандіозне значення бу
дов комунізму, партійні ор
ганізації зобов'язані мобі
лізувати трудівників міста І 
села на нові трудові подви
ги на благо рідної Батьків
щини.

П о наші й Б а т ь к івш, ині
★

Зовнішній вестибюль станції „Но- 
вослободська" нової лінії Великого 
кільця Московського метрополітену.

Фото Н. Грановського і Л. Велік- 
жаніна.

Гірескліше (РАТАУ).

Г ★

Економічна освіта металургів
На Дніпропетровському ме

талургійному заводі ім. К. Ліб- 
кнехта всі робітники провідних 
професій вчаться в школах 
економічної освіти. Тут чпта- 
ються лекції про ШЛЯХИ ЗНІІ- | 
ження собівартості продукції, 
про скорочення втрат, поліп
шення якості. Понад 600 ме
талургів відвідують заняття в 
школах економічної освіти на 
заводі ім. Петровського. Набу
ті знання вони успішно засто
совують у праці. Від початку 
року стахановці внесли близь
ко 2.300 пропозицій, спрямо
ваних на поліпшення еконо
міки виробництва.

Весна в Туркменії
В Туркменії вступає в свої 

права весна. Цвітуть сади, зе
леніють степи. Почався відліт 
птахів у північні райони. Ве
ликими зграями піднімаються в 
повітря качки, лебеді, лисухи. 
Поступово відлітають фламінго. 
Почався проліт степової птиці 
—стрепета, дрохви, які гнізду
вали взимку в передгірній рів
нині Копет-Дагу. Вони летять 
на північ, у центральну час
тину країни.

Цегельні заводи 
в колгоспах Волині

90 укрупнених колгоспів Во
линської області будують це
гельно-черепичні заводи. Ви
пуск будівельних матеріалів для 
потреб колгоспів зросте проти 
минулого року більш як у 5 ра
зів.

На благо любимої Вітчизни
Трудящі Радянської України 

знайомляться з рішеннями 
третьої сесії Верховної Ради 
СРСР. Успіхи, досягнуті ра
дянським народом під керів
ництвом більшовицької партії, 
під мудрим проводом великого 
Сталіна, викликають у кожно
го почуття гордості за свою 
любиму Батьківщину.

Тисячі агітаторів на підпри
ємствах, в колгоспах і радгос
пах проводять бесіди, присвя
чені затвердженню Закону про 
Державний бюджет Союзу РСР 
на 1952 рік. На яскравих при
кладах вони показують, які ве

Нові архітектурні ансамблі Москви
У Центральному будинку 

архітектора відбувся громадсь
кий перегляд проектів і маке
тів майбутнього великого ан
самблю, який намічено спору
дити на Симоновській набе
режній. Новий ансамбль займе 
ділянку від Новоспаського мос

Березневі замовлення
Металурги Дніпродзержинсь- 

кого заводу імені Дзержинсь- 
кого на 20 днів раніше стро
ку відправили для будівництва 
Волго-Донського каналу близь
ко 700 тонн металевих паль. 
Колектив заводу достроково ви

Будівництво ВИСОКОВОЛЬТНОЇ ЛІНІЇ
На правому березі Волги мон

тажники встановили останню 
секцію металічного каркасу 
дев'яностометрової щогли, на | 
яку будуть навішані проводи ■ 
високої напруги. По них елек-

14 мільйонів
За перший місяць експлуа- І 

тації нової лінії Московського 
метрополітену, яка з'єднала 
Курський і Білоруський вокза
ли, блакитні експреси метро і 
зробили понад 23 тисячі рей
сів. На нових станціях побу-

Республіканський конкурс сільських силачів
В Житомирі відбувся фінал 

конкурсу сільських силачів Ук
раїни. Пому передували зма
гання в добровільних спортив
них товариствах «Урожай» і 
«Колгоспник», в яких взяли 
участь 100 тисяч сільських

спортсменів. У фіналі командну 
першість завоювали силачі то
вариства «Колгоспник» Київсь
кої області, на другому місці— 
Чернігівської, на третьому — 
Сумської області.

(РАТАУ).

личезні кошти направляє Ра
дянська держава на розвиток 
народного господарства, науки 
і культури, підвищення мате
ріального добробуту трудящих.

У Києві, Харкові, Сталіно, 
Львові та інших містах респуб
ліки відбулись багатолюдні збо
ри трудящих.

На заводі «Транссигнал» у 
Києві думки і почуття присут
ніх висловила краща стаханов- 
ка, токар т. Щочкіна.

—Новий бюджет, — сказала 
вона,—це бюджет миру, бюд
жет дальшого підвищення доб

ту до Палацу культури авто
заводу імені Сталіна. Загальна 
площа його—33 гектари. Тут 
буде споруджено п'ять вели
чезних житлових будинків ви
сотою в 9—14 поверхів. 
Житлова площа їх перевищить 
150 тисяч квадратних метрів.
виконано достроково
конав усі березневі замовлен
ня великих будов комунізму, 
відправивши на Волгу, ’ Дон і 
Дніпро тисячі тонн залізнич
них рейок, універсальної шта
би, дроту і прокату інших про
філів.

троенергія піде через Волгу в 
райони основних робіт «Ста- 
лінградгідробуду». На протилеж
ному березі Волги почалося 
складання першої секції дру
гої такої ж щогли.
пасажирів

вало більше 14 мільйонів па
сажирів. Щодня тут проїжд
жають до 500 тисяч жителів 
столиці і числені гості, що при
бувають в Москву з усіх кін
ців нашої Батьківщини.

робуту трудящих, це грандіоз
ні будови комунізму. В ім'я 
процвітання нашої любимої 
Батьківщини я закликаю всіх 
працювати ще краще, внести 
свій гідний вклад у справу бу
дівництва комунізму.

У відповідь на прийняття За
кону про Державний бюджет 
СРСР колективи підприємств 
прийняли нові підвищені зо
бов'язання по достроковому ви
конанню виробничих планів, 
поліпшенню якості і знижен
ню собівартості продукції.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Партійна група дільниці
Невпинно підвищувати полі

тичну і впробппчу активність 
будівельників — таке основне 
завдання поставили перед со
бою комуністи партійної групи 
південної дільниці будівельно
го ® управління тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз».

До складу партійної групи 
входять 15 членів партії. Для 
забезпечення партійного впли
ву партгрупорг т. Пікітін роз
ставив комуністів на вирішаль
них ділянках виробництва.

Переважна більшість кому
ністів управляють механізмами, 
де вирішується доля виробни
чого плану. 4 з них працюють 
машиністами екскаваторів, 4— 
помічниками машиністів, а 3— 
електрослюсарями. Всі вони 
займають авангардну роль і 
щоденно ведуть агітаційно-ма
сову роботу в колективі тру
ді•Ших-Агітатори—комуністи й ком- 
соЖьці — проводять бесіди, 
читки газет і журналів, роз'яс
нюють робітникам постанови 
більшовицької партії і радян
ського уряду. Регулярно на 
дільниці скликаються робітничі 
збори, випускається стінна га
зета і бойові листки «Гірник 
Олександрії».

На зборах партійної групи 
обговорюються життєві питання 
виробництва. Комуністи дільни
ці активно впливають на ви
робниче життя колективу, ви
ступають ініціаторами соціалі
стичного змагання, мобілізують 
робітників на боротьбу за під
несення продуктивності праці.

Ще недавно багато дорогоцін
ного часу витрачалось на пе
редачу механізмів заступаючій 
зміні, через що деякі бригади 
не виконували своїх завдань. 
На зборах партгрупи обговори
ли це питання і прийшли до 
висновку, що простоїв екска-

На всіх дільницях кар'єро- 
управління проходять бесіди, 
присвячені підсумкам третьої 
сесії Верховної Ради СРСР.

Бутолом Іван Овчаренко ска
зав:

— В бюджеті СРСР відобра
жено прагнення багатомільйон
ного радянського народу прис
корити наш рух по шляху до 
комунізму, ще більше зміцнити 
економічну могутність країни 
Рад. »

Стахановською працею буду

Дамо більше дерев'яних виробів
, О. АРТАМОНОВ —

начальник деревообробних майстерень
Деревообробники з значним 

перевищенням виконали січне
вий і лютневий виробничий 
план. Тільки в лютому за ра
хунок кращого розкрою зеко
номлено 100 кубометрів лісу. 
Але на цьому ми не заспо
коюємось. Будівельним дільни
цям треба більше виробів, і 
колектив докладає багато зу
силь, щоб задовольнити ці по
треби.

Ми зобов‘язались в березні 
дати вдвічі більше продукції, 

ваторів можна уникнути, якщо 
передачу механізмів провадити 
на ходу. Тут же комуністи взя
ли зобов'язання—першими за
провадити цей метод на прак
тиці. Через кілька днів почин 
комуністів підтримали всі ме
ханізатори дільниці.

Велику увагу партійна група 
приділяє питанням організації 
соціалістичного змагання тру
дящих. Комуністи тт. Політаєв, 
Донець, Журавльов та Москов- 
ченко виступили ініціаторами 
змагацня за підвищення про
дуктивності праці та економію 
електроенергії і матеріалів. Те
пер на дільниці соціалістичним 
змаганням охоплені всі бригади 
і робітники.

Щоб зробити змагання дійо
вим і надати йому гласності, 
комуністи партгрупи система
тично висвітлюють підсумки 
роботи на дошці показників, у 
стінній газеті та бойових лист
ках. Агітатори, проводячи бесі
ди, розповідають робітникам 
про методи праці передових 
людей дільниці, будови, тресту.

Партгрупорг т. Нікітін вели
ку увагу приділяє плануванню 
роботи партійної групи, пере
віряє, як комуністи виконують 
доручення. Про всі заходи, які 
провадяться на дільниці, тов. 
Нікітін систематично записує в 
журналі обліку роботи.

Правильне поєднання партій
но-політичної роботи з госпо
дарською діяльністю забезпе
чує високі виробничі успіхи 
будівельників. Із місяця в мі
сяць колектив дільниці значно 
перевиконує виробничі плани. 
В авангарді боротьби за підне
сення кількісних і якісних по
казників ідуть комуністи.

В. Васильков, 
інструктор відділу партійних, 

профспілкових і комсомольських 
організацій міськкому КП(б)У.

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

Бесіди агітаторів про сесію 
Верховної Ради СРСР

зміцнювати справу миру, 
яку наполегливо борються 
радянські люди. Я зобов'язуюсь 
щодня викопувати завдання на 
160 процентів.

Колектив кар'єроуправліпня 
підносить темпи. Особливо ви
сокопродуктивно працюють бу- 
толоми Микола ІІІило, Петро 
Коваленко, дробильнпці Галя 
Невкипіла, Олександра Шам. 
Кожний з цих стахановців ви
конує норму на 180—190 про
центів.

за 
всі

ніж в січні. Для цього ми ви
шукуємо і приводимо в дію 
додаткові внутрішні резерви. 
Достроково відремонтували вер
стати, навели порядок в су
шильному господарстві.

Досі в окремих цехах нако
пичувалось багато тирси. Це 
ускладнювало роботу. Зараз 
встановлено скребковий транс
портер і, відпала потреба три
мати спеціальну бригаду ро
бітників. 10 чоловік висвобод- 
жено для інших робіт.

Радянський народ протестує проти злочинів
американських імперіалістів

13 березня в Москві відбув
ся загальноміський мітинг про
тесту трудящих проти засто
сування американськими імпе
ріалістами бактеріологічної 
зброї в Кореї і Китаї. Мітинг 
відкрив академік Греков—зас
тупник голови Радянського ко
мітету захисту миру.

— Мільйони людей в усіх 
частинах світу,—заявив він,— 
з глибоким обуренням дізна
лись про новий страхітливий 
злочин американських імперіа
лістів, які скидають бактеріо
логічні бомби на фронтах і в 
тилу Кореї, на території пів
нічно-східної частини Китаю. 
Американські інтервенти роб
лять злочини, 
історія.

Народи всього світу, 
люди в усіх країнах повинні 
піднести свій голос проти воєн
них злочинців. Ми впевнені в 
тому,—заявив академік Греков, 
— що Всесвітня Рада Миру 
вживе всіх необхідних заходів 
для того, щоб захистити люд
ство від загрози бактеріологіч
ної війни і інших засобів ма
сового винищення людей.

яких не знала

чесні

Наш бюджет 
миру

Гірники Байдаківського вуг
лерозрізу з великим задоволен
ням зустріли Закон про Дер
жавний бюджет СРСР на 1952 
рік.

На дільницях проводяться 
бесіди та голосні читки газет 
з матеріалами третьої сесії Вер
ховної Ради СРСР.

У своїх виступах трудящі 
підкреслюють, що наш бюджет 
спрямований на дальший розк
віт радянської Вітчизни, на 
зміцнення справи миру.

Майстер колії Олександр Ки. 
сельов заявив:

— Бюджет країни Рад — це 
бюджет миру. Ми споруджуємо 
великі гідроелектростанції 
зрошувальні системи, мп ду
маємо про мир і всіма силами 
відстоюємо його. Будемо ще 
самовідданіше працювати, щоб 
прискорити наш переможний 
рух вперед до комунізму.

Машиніст екскаватора Іван 
Горловецькпй у відповідь на 
рішення сесії зобов'язався що
зміни давати півтори норми.

Своє слово стахановець під
кріплює ділом. Він щодня ви
робляє по 160—170 процентів.

І

З метою прискорення ванта
ження пиломатеріалу встанов
люємо бункер. Цим уникнемо 
простоювання вагонів, змен
шаться виробничі витрати.

Колектив деревообробників 
ширить соціалістичне змагання 
за дострокове виконання квар
тального плану з усіх показ
ників, за те, щоб повністю за
безпечити будівельників жител 
необхідною кількістю лісома
теріалу і дерев'яних виробів.

Один за одним на трибуну 
піднімалися вчені, робітники, 
діячі культури. Виражаючи по
чуття і думки радянського на
роду, вони таврували ганьбою 
американських агресорів, чиї 
руки в крові багатьох тисяч 
жінок, дітей і стариків, висло
вили рішучий протест проти 
застосування урядом СІНА бак
теріологічної зброї.

З промовами на мітингу вис
тупили віце-президент Академії 
медичних наук СРСР Микола 
Жуков - Вережніков, старший 
майстер заводу «Красний про- 
летарий» Бслов, голова Коміте
ту по міжнародних Сталінсь
ких преміях «За зміцнення ми
ру між народами академік 
Скобельцпн, письменник Ілля 
Еренбург, ткаля комбінату 
«Трехгорная мануфактура Зі- 
наїда Меньшикова, член Ра
дянського комітету захисту ми
ру Миколай—митрополії Коло- 
менськпй і Крутпцький та ін
ші. Вони говорили про те, що 
американські неофашисти в сво
єму прагненні до світового па
нування перевершили Гітлера

Завершити укомплектування тракторних бриг-
Лютневий Пленум ЦК КП(б)У 

у своїй постанові «Про готов
ність машинно-тракторних стан
цій Української РСР до весня
ної сівби і заходи, що забез
печують вирощування високих 
урожаїв усіх сільськогосподар
ських культур у 1952 році» 
вимагає від директорів МТС пе
ревірити забезпеченість ма
шинно-тракторних станцій кад
рами механізаторів, організу
вати підготовку тієї кількості, 
що невистачає і до 10 берез
ня цього року закінчити добір 
та затвердити постійний склад 
тракторних бригад.

Важливість своєчасного уком
плектування тракторних бригад 
очевидна. Адже успіх у ви
рощуванні високого врожаю 
вирішуватимуть механізатори. 
Та, на жаль, в МТС нашого ра
йону з укомплектуванням трак
торних бригад не все благо
получно.

Так, для забезпечення двоз
мінної роботи тракторів в Олек
сандрійській МТС невистачає

Сприяти прагненням механізаторів
Колгосп імені Сталіна, 

Бандурівської сільради, обслу
говують дві тракторні бригади 
Користівської МТС—Володими
ра Бульби та Трохима Турлюпа.

Бригада Володимира Бульби 
вважається передовою в МТС. 
Торік вона сумлінно виконала 
всі договірні зобов'язання з 
колгоспом і тепер всебічно 
підготовилась до весняно-польо
вих робіт.

Трактористи своєчасно за
кінчили ремонт тракторів, ста
ранно підготували до роботи в 
полі культиватори, сівалки, 
прицепи. Колгоспний коваль 
т. Бережний допоміг механі
заторам відремонтувати борони.

Велику допомогу подали ме
ханізатори цієї бригади хлібо
робам і взимку. Снігопахами 

підлістю і цинічною нелюдсь
кістю своїх діянь.

— Настав час,—заявила істо
рик член-кореспондент Акаде
мії наук СРСР Панкратова, — 
покласти край злочинній війні 
в Кореї і тим страхіттям, які 
несуть американські агресори 
усьому людству.

—Ми вимагаємо віддання до 
суду тих, хто був ініціато
ром створення бактеріологічної 
зброї, і тих, хто допускає її 
випуск, — сказала на мітингу 
лікар Лебедєва.

У часники загальноміського 
мітингу Москви одностайно 
приєднали свій гнівний голос 
до голосу мільйонів борців за 
мир і підтримали протести уря
дів Корейської Народно - Демо
кратичної Республіки і Кита” 
ської Народної Республіки пу 
ти нових найтяжчих злочиї 
уряду СІ1ІА. Учасники мітиі 
прийняли рішення, в яксУ 
від імені всіх трудящих сто’; 
ці Радянського Союзу впсд^, 
люють гнівний протест прів 
нових жахливих злочинів г~ 
риканських агресорів. г0 

(РАТАУ^-

Весні—більшовицьку зустрів

16 механізаторів. 4 тракто#£ 
тів немає в тракторній бриі УЗ 
№12, яка обслуговує колгосп 
«Шлях до комунізму», по два 
трактористи невистачає в бригаХ 
дах №4 і №17 і т. д. Непов
ністю укомплектовані і бригади 
№3 і №11.

Краще забезпечена кадрами 
Користівська МТС. Тут створе
но потрібний резерв механіза
торських кадрів, більшість 
тракторних бригад укомплекто
вані причіплювачами, возіями 
пального, кухарками, охоро
ною. Однак, дві бригади — № 6 
і №11, які обслуговують кол
госпи імені 18 з'їзду ВКП(б) 
та імені Рози Люксембург, не
повністю укомплектовані. А 
дирекція МТС не поспішає за
кріпити резервних тракторис
тів, які є в інших бригадах, 
за бригадами, де їх невистачає.

До весни лишилися лічені 
дні. Обов'язок керівників МТС— 
негайно забезпечити кожен 
трактор досвідченими механіза
торами. В. Леонтьев.

на тракторній тязі вони зроби
ли снігозатримання на площі 
близько 200 гектарів.

Зовсім інше в тракторній 
бригаді Трохима Турлюпа. В 
МТС лише цими днями для 
неї нашвидку відремонтували 
два трактори. Досі тут не під
готовлені до роботи також трак
торний плуг, сівалка, сапалка.

Механізатори цієї бригади 
мають багаторічний досвід ро
боти. Вопи прагнуть працюва
ти високопродуктивно, якісно, 
але їм невистачає кваліфікова
ної технічної допомоги.

На це слід зважити викону
ючому обов'язки директора МТС 
т. Богуну і старшому механі
ку. т. Лісовику.

Г. Давиічвнио.
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ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА
По всій нашій неосяжній Батьківщині кипить творча 

напружена праця. Радянський народ здійснює величну про 
граму комуністичного будівництва: возводить гігантські 
гідроелектростанції, прокладає канали, успішно здійснює 
сталінський план перетворення природи, споруджує висот
ні будівлі Москви, житлові будинки і культурно-побутові 
установи, благоустроює міста і села.

На мирне будівництво держава з кожним роком від
пускає все більше коштів. Новий Державний бюджет, зат
верджений Третьою сесією Верховної Ради СРСР, знову 
наочно показує всьому світу характер планів і прагнень 
Радянської держави, радянських людей. Плани ці — мирні, 
прагнення ці—творчі.

З самої природи Радянської держави витікає миро
любна наша політика, яка спирається на незламну, все 
зростаючу могутність нашої великої Батьківщини.

Будувати, творити в ім'я миру, в ім'я життя—ось бо
йовий клич наших людей. Ця благородна тема знаходить 
своє відображення в численних творах літературних почат
ківців Олександрії. У своїх нарисах і віршах початківці 
розповідають про славні діла наших людей, про те, як во
ни самовіддною працею на благо Вітчизни відстоюють 
справу миру, осуджують агресивні задуми і дії паліїв но
вої війни.

В сьогоднішній літературній сторінці ми друкуємо 
кращі твори початківців.

Великие
На Дрге шпрокоіі,
На кручах Днепра,
На Дону и в Туркменской 

пустине,
От могучих машин
Стопт гул несравним,
Днем и ночью там дело не 

стинет.
Где речньїе вали,
Кольїхая челньї,
Бьют беспечно в прибрежньїе 

скали,
Преградят скоро там
ІІуть-дорогу волнам
Гидростанций плотинм, 

чтоб стали
Нам турбинн вращать
И поля орошать
До сих пор беззаботньїе води.
Чтобн сделал прнжок

стройки
Злектрнческий ток
В миг от Волги к московс 

ким заводам.
Вдохновенья полна
Необ’ьятна страна
От Одессн до Владивостока. 
Говорит весь народ: 
«План великих работ 
Вудет внполнен в. сжатне 

ороки!»
II растут не по дням— 
По мпнутам, часам 
Новостроек леса величавьі.
И растет не по дням— 
По минутам, часам
Мощь и слава Советской 

держави.
Владимир ШАФЕТ. 

с. Протопоповка.

М ьі мир
Кремлевские звездьі нам путь озаряют, 
Алие флаги—на поовиг зовут: 
Бьільїе пустиня в садах утопаюпг
И в тундрах сурових заводи растут... 
Растут города средь степеіі золо

тистих
И села мужают в злектроогнях, 
Волжские води в каналах тенистих 
Звенят на широких колхозних полях. 
На Ленинских горах в лазурь 

небосвода 
Врастают висотних дворцов корпуса; 
И россипи нових талантов народа 
В труде и науке творят чудеса...
Ми строим площини и мощние ГЕС'и, 
Чтоб ярче Отчизну свою осветить; 
Ми роєм туннели и ложим рельси, 
Чтоб в дальние села комбайни возить...
Ми сили природи земной покоряєм

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

Радісно жити
Ми чесно працюєм на славу Вітчизні, 
Ми твердо крокуєм до ясних висот. 
Нам світять, як сонце, вогні комунізму, 
Союз наш Радянський —це миру оплот. 
Зроста наше місто, зроста й молодіє, 
Як радісно жити у дружній сім'ї! 
На шахтах і фабриках Олександрії, 
У праці творчій відзначаємо дні.
Ми кажемо твердо: війні не бувати!

Андрій МАЛИШКО

За синім морем—сині гори 
І плескіт холоду з ріки,
За синім морем—ходить горе 
Не для багатих,—навпаки.
За синім морем—поле тихе, 
На ньому чорні бідаки,

За синім морем
За синім морем—хліба криха 
Не для багатих,—навпаки.
І все одне одному проти, 
Нужда і плач в країні тій. 
Де бідний ходить без роботи,

Н Ьі Є люди
Для блага а счастья народов страньї; 
Ми мир в з том мире,

как жизнь, защиіцаем, 
Ми все, как один,

не желаем войни.
Но если банкири—дельци Вашингтона 
Посмеют нарушить наш график труда: 
Все наша цветущие села, аули, 
Все наиіи поселки и все города— 
И мирние люди—строители счастья, 
Защитника правди, весни и детей 
Несокрушимо встанупі навстречу, 
Чтоби повергнуть в прах палачей... 
Советские люди войни не желают 
И к миру, и дружбе планету зовут! 
Кремлевские звезди нам путь озаряют, 
Алие флаги -к победам ведут.

Тимофей СЕМИВОЛОС.
Александрия.

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

у дружній сім'ї
Хай діти зростають! Хай праця кипить! 
Погляньте, як радо всміхається мати 
Дитині, що тільки-но стала ходить. 
Лети, наша пісне, у сонячні далі, 
Ми хочемо жити в щасливій сім'ї. 
Ми люди радянські, ми наче Із сталі, 
Ми прагнемо миру—не бути війні!

Валентина СЕРГІЄНКО. 
селище Октябрське.

(УРИВОК)

Багатий кличе на розбій...
За синім морем доли й гори
1 холод в ночі голубій, 
За синім морем ходить горе
1 я із ним виходжу в бій!

Радянська жінка
В небі синьому високо 
Гуде самольот.
То його веде Марина— 
Безстрашний пілот.
Біла квітка полетіла
З літакового крила: 
То дівчина Галя Сміла
З парашутом попливла.
Поїзд мчиться, наче птиця, 
Гуркочучи через міст.
Це його в Москву- 

столицю
Веде жінка-машиніст.
Пароплав у рейс далекий

Веде жінка-капітан.
Не страшні їй небезпеки, 
Бо знайомий океан.
Це про Галю пісня лине 
На полях безкраїх,
Бо вона, ота дівчина,— 
Майстер урожаїв.
В полі, в школі 1 на морі, 
В шахті глибоко й вгорі 
Здобувають перемоги 
Наші сестри й матері.

Оксана МАКОВЕЦЬКА,
с. Ворошиловка.

У 1951 році при Палаці культу
ри імені Пушкіна Ново-Краматор
ського машинобудівного заводу 
імені Сталіна був організований 
самодіяльний оперний колектив. 

[ Першою своєю постановкою ко
лектив вибрав оперу „Наталка 
Полтавка*. Тепер поставлена опе
ра композитора Гулака-Артемов- 
ського „Запорожець за Дунаєм". 
Оперу поставив майстер інстру
ментального цеху Іван Михайло- 

I вич КАНДИБА.
Вистави проходять з великим 

успіхом.
На знімку: сцена з останньої 

дії опери „Запорожець за Дунаєм* 
у виконанні самодіяльного опер
ного колективу Палацу культури 
імені Пушкіна.

| Фото 1. Бондаренка.
1 (Прескліше РАТАУ).

Валентин ГЕТЬМАН, 
токар заводу 

„Червоний ливарник"

Ланцет Григорія зрізує вузень
ку фаску з внутрішнього ребра 
форми. Ось він біжить по новому 
ребру, обережно обмежує склад
ної конфігурації виступи і знову 
біжить далі. Зрізана інфузорна 
земля осипається на дно форми. 
Малесенькою кельмочкою Григо
рій вибирає її з дна. Форма стає 
чистою і красивою, виблискує 
червоною присипкою, якою пот
русив Григорій зверху. Дужим 
ривком зривається з місця верхня 
частина форми, що стояла сторч 
праворуч, і накривається нижня її 
частина. Все. Форма готова. Піс
ля обіду він заллє її чавуном.

А зараз півхвилини відпочинку. 
Григорій розправляє плечі, звіль
няючи напружені м'язи, дістає 
цигарку, закурює, дивиться на го
динник. 23 хвилини витрачено на 
формування однієї деталі. О, це 
вже великий прогрес.

Вчора витрачав ЗО хвилин на 
формовку із належних 45 по 
нормі, 200 процентів виробітку. 
Здається, можна задовольнитись.

В трудовому пориві
НАРИС 

але ні. А як же інші хлопці. Він 
придивляється до роботи своїх 
товаришів з комсомольсько-мо
лодіжної бригади, де він брига
диром. Ось вони, поруч працюють 
його товариші, по його ж спеці
альності, кмітливі, завзяті до ро
боти юнаки. Він ними керує, ра
зом з ними змагається з комсо- 
мольсько-молодіжною бригадою 
токарів..

Рівненькі рядки верхніх частин 
форм опок, стукіт утрамбовок, 
швидкий біг ланцетів і мелькан
ня кельмочок. Ні одного зайвого 
руху, ні однієї прогаяної хвилини. 
Навіть балачок не чути. Робота 
потрібує великої уваги і акурат
ності.

Григорій береться знову до 
роботи. Перший процес підготов
ки форми нескладний і не зава
жає думати. Він згадує вчорашні 
відкриті комсомольські збори, і 
знову, в який уже раз. обмірко
вує їх. Обговорювались наслідки 
змагання комсомольсько-молодіж
них бригад. Наближалось велике 

свято Жовтневої революції і зма
гання набувало все більш напру
женого характеру. Оголосили ста- 
хановську вахту. 1 от зараз кож
на комсомольсько - молодіжна 
бригада претендує на перехідний 
вимпел. Вони, ливарники, от уже 
скільки часу тримають вимпел, 
перші в змаганні і невже зараз 
не вдержать. Токарі дуже сильні 
суперники. У них проценти за
надто швидко ростуть. Ще на тім 
тижні були далеко позаду, а за
раз вже на п'яти наступають. От- 
от перегонять. У них теж вже 
коло двісті процентів. В чому ж 
все таки річ? Чому вони перега
няють? Ми весь час на одному 
рівні—200 процентів виробітку і 
не ростемо, перші по заводу, за
спокоїлись. Григорій пригадує 
виступ Віктора, бригадира тока
рів, їх досвід роботи. Творча 
співдружність з інженерами і тех
нологами, нові методи праці, бо
ротьба з браком, обмін досвідом 
з кращими стахановцями—дали 
чудові наслідки.

Весь колектив бригади на висо
кому творчому підйомі. Радісно 
було чути і відчувати успіхи то
варишів і... прикро. А ми? Що ж, 
так і віддамо вимпел? Ні, якось 
це не вкладається в голові. У 
них те ж саме. Творча співдруж
ність, обмін досвідом, боротьба з 
браком, а вперед не рухаємось. 
Все передбачено, все пристосо
вано до найбільшого виробітку, 
а здвигу нема. Якийсь застій. В 
чому ж річ? Знову він пригадує 
виступ комсорга, його слова:

—Ми покликані дерзати і ми 
повинні дерзати, на те й стаха- 
новська вахта. Застій—цс само
заспокоєння, милування самим 
собою.

Ці сталінські слова, згадані 
комсоргом, протверезили Григо
рія, дали впевненості йому і його 
товаришам.

Дерзати! Тобто шукати щось 
нове, невпинно йти вперед. Гри
горій знову кидає погляд на то
варишів. Він знає, що вони зараз 
теж думають, щукають нові мож
ливості. От він уже знайшов ни

точку—економія на секундах. Тіль- 
кищо він заформував деталь за 
23 хвилини замість 45. Але, по
рівнюючи з токарями, ще малий 
процент приросту. Це лише одна 
ниточка, а він, бригадир, він по
винен перший знайти основу для 
ще більшого виробітку, щоб 
удержати вимпел, зберегти перше 
місце за бригадою ливарників. Це 
—його честь і його товаришів.

| Думки перервали директор за
воду Гліб Васильович і началь
ник ливарного цеху Кузьма Гав
рилович. їх розмова дуже заці
кавила Григорія.

—Гліб Васильович,—благав на
чальник цеху,—не можу, ну ніяк 
не можу. Ну, куди я буду діва
ти пічне литво. Ви ж самі знаєте, 
термінових замовлень стільки, що 
ми ледве-ледве в строки вкладає
мось. Тільки з нового місяця. Ви 
ж самі розумієте: кожна плита, 
в'юшки, дверці займає стільки 
плацу, що на тому ж самому міс
ці можна взяти в чотири рази 
більше продукції.

(Далі буде).
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Хутро з гусей І качок

ПО НАШОМУ МІСТУ І РАЙОНУ

Житель міста Олександрії 
Семен Дмитрович Авраменко 
виготовив кілька експонатів 
нового хутра.

В зимовий період він зняв 
шіурки з гусей і качок, очис- 
тіЦІах від пір'я, залишивши 
оді^пух. Після вичинки тов. 
АврЖенко одержав хороше

Дерева для весняних посадок
Цієї весни будуть проведені 

значні роботи по озелененню 
міста і робітничих селищ. 
Міськкомунгоспом вже закуп
лено в лісопитомнику понад 
10.000 штук дворічних саджен- 
ців тополя і акації. Дерева

Гастролі артистів міського театру
В останні дні артисти місь

кого драматичного театру імені 
Саксаганського поставили ряд 
спектаклей в робітничих се
лищах.

В Димитровському клубі по
над 4,0 трудящих проглянули

Готуються до торгівлі в полі
Працівники райспоживспілки 

готуються зразково обслужити 
колгоспників в час весняно- 
польових робіт. Для цього ви
ділено 9 розвозок і 35 розно

Після війни відновлено по
чаті в 1940 році московським 
ученим, лауреатом Сталінської 
премії Б. 0. Рибаковим роз
копки Вщижа—міста на Десні. 
Знайдені тут рідкісні пам'ятки 
свідчать, що Вщиж існував ще 
в V сторіччі до нашої ери. З 
IX сторіччя нашої ери його 
населяли слов'яни-радимичі. В 
XII сторіччі Вщиж стає «столь

Зважаємо на запити читачів
Багатогранну роботу серед 

читачів провадить міська біб
ліотека. Лекції, доповіді, чи
тацькі конференції, голосні 
читки, літературні вечори—ось 
ті форми масово-політичної ро
боти, які організовують пра
цівники бібліотеки.

Бібліотека стала центром 
культурного відпочинку трудя
щих міста. Серед читачів, яких 
тут налічується близько півто
ри тисячі, можна зустріти ро
бітника, службовця, лікаря і 
вчителя, студента і школяра. 
Кожен з них завжди в бібліоте
ці одержить відповідь на запи
тання, вибере потрібну книгу.

Токарі рудоремонтного заво
ду і брикетної фабрики тт. Гар
куша і Короленко звернулись 

хутро, яке вражає своєю пу
шистістю і має приємний біло
сніжний і сизуватий колір. Во
но відзначається тепловими 
якостями.

Свої експонати тов. Авра
менко готується показати на 
сільськогосподарській виставці.

посадять в міському парку та 
на вулицях міста.

Придбано також 70.000 сад- 
женців однорічних дерев, які 
передбачено посадити біля 
ставків! в робітничих селищах.

п'єсу Старицького „Не суди
лося".

Учням гірничопромислової 
школи № 1 була показана п'єса 
М. В. Гоголя „Одруження".

Всього цими спектаклями 
обслужено близько 2.000 чо
ловік.

сок. Вони безпосередньо в 
полі постачатимуть спожива
чів необхідними товарами ши
рокого вжитку.

СТАРОДАВНЄ МІСТО ВЩИЖ
ним градом» князівства Воло
димира Давидовича Чернігів
ського. Під час розкопок вияв
лено багаті будинки з дахами, 
оббитими міддю (це, певне, ті 
старовинні будівлі, які в дав
ніх народних казках згадують
ся, як «тереми здатоверхие»). 
Виявлено й низенькі, криті со
ломою хатини, де тулилась бід
нота, «люд князівський».

до працівників бібліотеки, щоб 
вони їм допомогли придбати 
необхідну технічну літературу. 
Через Московську державну біб
ліотеку імені Леніна, з якою 
міська бібліотека тримає тіс
ний зв'язок, одержано технічну 
літературу.

До бібліотеки прийшла слу
хачка школи медсестер Ліда 
Мануйло. їй треба виконати 
учбове завдання—написати твір 
на тему: «Москва — серце сві
ту». Вона попросила допомогти 
їй підібрати матеріал. Її прось
ба була задоволена.

Викладачеві школи механіза
ції тов. Гулі працівники біблі
отеки допомогли літературою 
до теми: «Йосиф Віссаріонович 
Сталін про колективізацію сіль

☆

КАЗАНЬ. Юні біологи неповної 
середньої школи № 13 одержують 
пораду і допомогу від лауреата 
Сталінської премії старшого нау
кового співробітника Казанської 
селекційної станції X. X. Байчу- 
рової.

На знімку: лауреат Сталінської 
премії X. X. Байчурова розпові
дає членам шкільного гуртка 
„Юний біолог" про виведення нею 
зимостійкого жита.

Фото Б. Мясникова.
Прескліше ТАРС.

☆

І

Нові книги
До міської бібліотеки на

дійшло багато політичної, ху
дожньої і науково-популярної 
літератури.

Полиці абонементу попов
няться творами класиків марк- 
сизму-ленінізму, новими видан
нями художніх книг. Серед 
них: „Северная аврора"—М. Ні- 
кітіна, „Живая вода"—О. Ко- 
жевникова, „Апрель"—1. Шуто- 
ва. „Подоріж в Усурійський 
край"—М. Пржевальського, „На 
Каховському плацдармі", „Го
ловний Туркменський канал" 
та інші.

Цікава лекція
Днями викладач географії 

середньої школи № 4 тов. Жу- 
ченко для вчительського ко
лективу прочитала цікаву лек
цію на тему „Нове в науці про 
походження землі і планет*.

Такі ж лекції підготували і 
виступають з читанням їх пе
ред трудящими тт. Гой, Львов- 
ський та інші.

Великий вибір 
промислових товарів

Міськзмішторг обладнав но
вий промтоварний магазин. Тут 
є у великому виборі готовий 
чоловічий і жіночий одяг, бі
лизна, мануфактура тощо.

Археологічні дослідження на 
Десні дають дуже цінний ма
теріал про побут, культуру 
предків російського, українсь
кого і білоруського народів. В 
одному з виявлених під зем
лею будинків дослідники знай
шли глиняний, скляний, брон
зовий і мідний посуд тонкої 
роботи, залізну, майстерно по
золочену маску від шолома.

ського господарства». Багато 
можна навести фактів, що 
характеризують хорошу робо
ту бібліотеки.

Читачі дуже вдячні праців
никам, які задовольняють все 
зростаючі їх запити.

В книзі відгуків і пропози
цій залізничник т. Блоха пи
ше, що він часто відвідує біб
ліотеку і завжди залишається 
задоволений увагою працівни
ків, яку вони виявляють до 
відвідувачів.

Зважаючи на культурні за
пити населення, працівники 
Олександрійської міської біб
ліотеки з кожним днем все 
ширше розгортають роботу з чи
тачами.

0. Андреєва, 
бібліотекар.

В країнах народної демократії
Механізація сільського
СОФІЯ. Сільське господарство 

Болгарії іде по шляху дальшої 
механізації. Тепер в країні ство
рено 140 машинно - тракторних 
станцій, які мають більш як 7.300 
тракторів, сотні комбайнів, 3 ти-

Піднесення культурного рівня трудящих Польщі
ВАРШАВА. У народній Польщі 

велика увага приділяється підви
щенню культурного рівня трудя
щих мас міста і села. Кожний п'я
тий житель вчиться. В країні від
крито 51.300 стаціонарних бібліо
тек. Більше 32 тисяч пересувних 
бібліотек обслужують читачів без
посередньо на виробництві, в се
лах. До війни в Польщі не було 
жодного сільського кінотеатру,

Будівництво іригаційних споруд у Китаї
ШАНХАЙ. Понад 800 тисяч се

лян у Північній Цзянсу зайняті 
зараз на будівництві іригаційних 
каналів у районі ріки Хуанхе. 
Іригаційні роботи на Хуайхе є 
найбільші в усій історії Китаю. З 
завершенням цих робіт буде зро-

Місячник радянсько-монгольської дружби
УЛАН-БАТОР. У Монгольській 

Народній Республіці проходить 
місячник радянсько-монгольської 
дружби. У зв'язку з цим до сто
лиці республіки прибула делега
ція діячів радянської науки і 
культури. Члени делегації відві
дали Монгольський державний 
університет, побували в середній

ПОДІЇ В КОРЕЇ
13 і 14 березня з'єднання ко

рейської Народної армії в тісній 
взаємодії з частинами китайських 
народних добровольців вели обо
ронні бої з американо-англійськи- 
ми військами і лісинманівською 
армією.

У бойових операціях за мину
лий місяць, з 1 по 29 лютого,

До подій
Як повідомлялось, в результаті 

державного перевороту, вчинено
го 10 березня, колишній прези
дент Куби Батіста захопив владу 
в свої руки. Він сформував тим
часовий уряд, потім розпустив 
парламент.

Про політичний курс, якого 
має намір додержувати Батіста, 
можна судити з його заяви пред
ставникам преси. Як повідомляла 
газета „Нью-Йорк Тайме", Батіс
та заявив про свою прихильність 
до Сполучених Штатів. Він має 
намір вжити жорстких заходів 
проти прогресивних сил Куби, 
присвятити свої зусилля 
шенню комуністичного 
нення".

За повідомленням
Юнайтед Пресе, після того як 
Батіста захопив владу, поліція 
вчинила нальоти на ' ряд примі
щень народно-соціалістичної пар
тії.

Як видно з повідомлень амери
канської преси, переворот, зроб
лений Батіста, тісно зв'язаний з 
інтересами американських ком
паній.

Як вказувала газета „Уолл-стріт

„приду- 
проник-

агентства

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

У відповідності з інструкцією Міністерства фінансів 
Союзу РСР про умови і порядок розміщення 

П'ятої державної позики відбудови й розвитку 
народного господарства СРСР

Облігації, вчасно не одержані передплатниками по місцю робо
ти, а селянами по місцю проживання, здані на зберігання в централь
ні ощадні каси.

Облігації цієї позики, не вручені передплатникам, можуть бути 
одержані до 1 квітня 1952 року в центральній ощадній касі робітника
ми і службовцями по пред'явленню довідок бухгалтерії підприємства 
(установи) про суму сплачених внесків, а селянами—по пред'явлен
ню розрахункової квитанції Ф № 52.

Передплатники, які не одержать у зазначений строк виплачених 
облігацій П'ятої державної позики відбудови і розвитку народного 
господарства СРСР, з 1 квітня 1952 року втрачають право на їх одер
жання. Центральна ощадна каса N° 3070.

господарства Болгарії
сячі причіпних сільськогосподар
ських машин і т. д. У 1952 році 
МГС Болгарії одержать багато 
нових тракторів, комбайнів, трак
торних плугів, тракторних сіва
лок та ін.

тепер налічується_ більше 1.000
сільських стаціонарних кінотеат
рів і понад 200 кінопересувок. В 
країні створено близько 11 тисяч 
робітничих клубів і майже стіль
ки ж сільських клубів і червоних 
кутків. Працюють 77 професіона
льних театрів і тисячі театраль
них колективів художньої само
діяльності.

шено і захищено від поводей 25 
млн. му (1 му дорівнює */1в га) 
орної землі. У плані робіт—будів
ництво каналу довжиною в 170 
кілометрів і спорудження двох 
великих шлюзів.

школі імені Чойбалсапа, дитячому 
садку, релігійному музеї і Дер
жавній центральній бібліотеці іме
ні Й. В. Сталіна, Скрізь трудящі 
столиці палко вітають посланців 
великого радянського народу — 
найкращого друга монгольського 
народу.

(РАТАУ).

вбито і поранено 6 тис. 795 во
рожих солдатів і оф церів, а та
кож захоплено трофеї. Знищено 
і пошкоджено 83 танки.

Потоплено 11 і пошкоджено 2 
кораблі, збито 152 і пошкоджено 
187 літаків противника.

(ТАРС).

на Кубі
джорнел", представники амери
канських цукрових компаній, які 
контролюють близько 48 проц. 
виробництва цукру на Кубі, вва
жають, що „цукрова промисло
вість буде при Батіста в кращому 
становищі, ніж при уряді Сокар- 
раса‘‘.

За повідомленням агентства 
Юнайтед Пресе, виступаючи на 
прес-конференції, Батіста обіцяв 
„найповніший захист" всіх аме
риканських капіталовкладень на 
Кубі і додав, що вітатиме дальші 
капіталовкладення.

Оглядачі в Гавані (Куба) вва
жають, вказує агентство Телеп- 
ресс, що переворот на Кубі був 
проведений при підтримці Сполу
чених Штатів.

Демократичні сили Куби висту
пають проти режиму Батіста. За 
повідомленнями преси, кандидат 
на пост президента Куби від на
родної партії, кандидатуру якого 
підтримує народно-соціалістична 
партія,—Роберто Аграмонте оха
рактеризував переворот Батіста 
як „кричущий політичний злочин".

(ТАРС).
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ПЕРЕДОВА: Завдання стінних га
зет.

Квартальні виробничі плани вико
нано достроково (1 стор.).

У всеозброєнні зустріти весняну 
сівбу (2 сгор.).

Справа комунарів безсмертна
(2 стор.).

Розквіт радянської передової на
уки (2 і 3 стор.).

Зразкова організація праці—запо
рука виробничих успіхів (3 стор.).

М. Кулешенко.—Вчасно підготува
тись і провести посадку лісових смуг 
(З стор.).

Дбайливо охороняти здоров'я тру
дящих (4 стор.).

Р. Стрельников.—Міжнародний ог
ляд (4 стор.).

Завдання стінних газет
Наш народ високо цінить, 

поважає і любить більшовицьку 
пресу як виразника ідей 
Леніна — Сталіна, провідника 
політики більшовицької партії. 
Висока ідейність, партійність, 
принциповість, правдивість— 
найважливіші риси більшовиць
кої преси.

Сила більшовицької преси - 
в керівництві комуністичної 
партії, в її широкому, всезрос- 
таючому зв'язку з масами.

Паша преса, виросла у вели
чезну &силу комуністичного 
будівни і «а. Ніде не видається 
стільки рЛітничих і селянсь
ких газет, як в нашій країні.

Велике місце в нас нале
жить стінній пресі.

На кожному підприємстві, в 
Установах і навчальних закла

дах міста, в кожному колгоспі 
і радгоспі, в МТС району ви
ходять стінні газети, які роб
ляться руками трудящих під 
керівництвом місцевих партій
них організацій.

В будівельному управлінні 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ» регулярно виходить газета 
«Будівельник». Вона по-бойово
му висвітлює жпття колективу. 
У пій подаються зразки стаха- 
новської праці робітників вироб
ництва. Газета виявляє і кри
тикує недоліки в роботі буді
вельників. До її голосу при
слухаються керівники управлін
ня, відгукуються на її сигнали.

Досвід передовиків соціаліс
тичного змагання широко ви
світлює стінгазета «Паровоз
ник» контори залізничного 
транспорту тресту «Олексан- 
дріявугілля». Редколегія (редак
тор т. Жир) створила робко- 
рівський актив з числа стаха- 
новців, опирається на нього в 
своїй роботі.

Непослабну увагу приділяє 
стінній газеті партійна органі
зація контори (секретар т. Чор- 
номор).

Але подекуди секретарі пар
тійних організацій недооціню
ють значення стінних газет, 
не вникають в роботу редко
легій.

Серйозні недоліки в керів
ництві роботою редколегії ма
ють місце в парторганізації 
кар'єроуправління. І тому ред
колегія (редактор т. Нос) пра

Змагаються за 300 центнерів 
цукрових буряків з гектара

Буряководи артілі імені 18 
з'їзду ВКП(б) цього року зма
гаються за 300 центнерів цук
рових буряків з гектара.

Зараз вони закінчують ос
танні приготування до сівби. 
Площа посіву старанно удоб
рюється. Перед в цій роботі 
веде бригада Степана ПІапова- 
лова, яка вже вивезла на план
тацію понад 500 тонн перег
ною.

цює безсистемно. Тут бувають 
випадки, коли окремі члени 
редколегії без участі робкорів- 
ського активу па свій розсуд 
випускають газету. Звичайно, 
така газета виходить на низь
кому ідейному рівні і не. від
повідає запитам трудящих.

Мають місце і спроби грубо- 
: го затиску критики з боку ок

ремих керівників.
Так, редколегія стінгазети 

' Користівської МТС вмістила за
мітку, в якій справедливо кри
тикувала механіка цієї МТС 
Лісовика за розвал роботи. Лі
совик поскаржився про це ви
конуючому обов'язки директо
ра МТС т. Богуну. Той не 
забарився викликати свого за
ступника по політчастині тов. 
Попова і наказав йому зняти 
замітку. Дивує те, що т. По
пов безвідмовно виконав не
розсудливе розпорядження тов. 
Богуна.

Так само робить завідуючий 
держрибпитомником т. Іваненко, 
коли в стінній газеті з'являю
ться критичні матеріали.

В передовій статті газета 
і «Правда» цими днями писала, 

що той, хто боїться крити
ки своєї роботи, той призрен- 
ний трус, педостойний поваги 
з боку народу.

Сказане цілком стосується 
зарозумілих керівників Богуна 
та Іваненка.

Завдання партійних органі
зацій—здійснювати непослабне 
керівництво редколегіями стін
них газет, підносити їх роль 
в розгортанні соціалістичного 
змагання на підприємствах і в 
колгоспах, огородити стінні 
газети від спроб затиску кри
тики.

Колгоспи нашого району на
передодні весняної сівби. Обо
в'язок сільських партійних ор
ганізацій забезпечити регуляр
ний випуск стінних газет, зро
бити їх застрільниками соціа
лістичного змагання хліборобів 
за виконання взятих зобов'я
зань по вирощуванню високо
го врожаю всіх культур у 1952 
році.

Стінні газети покликані під
тримувати активність мас, збуд
жувати їх творчу ініціативу в 
комуністичному будівництві.

В колгосп повністю завезено 
посівне насіння цукрових буря
ків та 190 центнерів мінераль
них добрив. В час сівби в рядки 
буде внесено на кожний гектар 
по 2 центнери суперфосфату, 50 
кілограмів калійних добрив і 
ЗО кілограмів пташиного пос
ліду та бурого вугілля.

3. Меткий, 
агроном колгоспу.

Великі будови 
комунізму

Квартальні виробничі плани 
виконано достроково

На трасі Північно- 
Кримського каналу

Па Керченському півострові 
топографічний загін інженера 
Рибнпкова завершив прокладан
ня траси Північно-Кримського 
каналу.

Учасники Кримської комп
лексної експедиції інституту 
«Дніпроводбавовпа» за короткий 
строк проклали трасу самоп
ливного каналу від Перекопу 
до Керченського півострова, 
відвідного каналу на Раздоль- 
не, каналів для механічного 
зрошення, а також каналів для 
водопостачання Керчі і Феодо
сії.

Успішно завершено розвіду
вальні роботи на місцях май
бутнього величезного водойми
ща в Кримському степу і на 
Керченському півострові.

(ТАРС).

Земснаряд 
для Каховської ГЕС
ОДЕСА. Колектив ремонтни

ків заводу «Чорномортехфлоту» ' 
достроково відремонтував зем
снаряд «Онега». Він повністю 
готовий до експлуатації і уком
плектований особовим складом. 
«Онега» буде доставлена в Ка
ховку, де працюватиме па вий- , 
манні грунту котлована під 
основні споруди гідровузла. По- 
тужність землесоса — 1500 ку
бометрів на годину.

На ремонті «Онеги» особли
во відзначилися ремонтники 
другого механіка земснаряда 
тов. Корольова, третього меха
ніка тов. Колесниченка, багер
мейстера тов. Шувалова, елек
трики заводу «Чорномортехфло
ту» змінного майстра тов. Сце- 
пинського, бригада столярів 
т. Белошистого, бригада ма
лярів тов. Карабута та ін.

-------Ф-------

ВИРОБНИЧА ДРУЖБА 
СТАЛЕВАРІВ МОСКВИ

І ЗАПОРІЖЖЯ
Сталевар московського заво

ду «Серп і Молот» т. Соловйов 
змагається з сталеваром заво
ду «Запоріжсталь» т. Якимен- 
ком. Недавно т. Якпменко по
бував у цехах столичного за
воду. На зборах сталеплавиль
ників він розповів про роботу 
колективу «Запоріжсталі», по
ділився досвідом швидкісного 
сталеваріння. Обидва стаханов- 
ці підбили перші підсумки осо
бистого змагання. Тов. Яки- 
менко в лютому зварив сотні 
тонн металу понад план. Він 
перевищив зйом сталі з кожно
го квадратного метра поду пе
чей більш як на 1 тонну.

(ТАРС).

На 16 днів раніше строку виконав квартальний І 
план вантажоперевезень колектив контори залізнич
ного транспорту тресту „Олександріявугілля".

Цей успіх здобуто в результаті соціалістичного 
змагання, наполегливої боротьби робітників, інже
нерно-технічних працівників за виявлення і приве
дення в дію додаткових внутрішніх резервів вироб
ництва, зміцнення трудової дисципліни.

Значних досягнень добився слюсар Михайло 
Плотников. Він виконав квартальну норму на 229 
процентів. Від цього передовика виробництва не 
відстав токар Петро Іванников.

Високопродуктивно працюють котельник Микола 
Додатно, складач Семен Чередниченко, ремонтні ро
бітниці Віра Лобаненко, Марія Мельник, Поліна 
Тюріна. Всі вони достроково справились з своїми 
квартальними завданнями.

Транспортники ще з більшим ентузіазмом бо
рються за нові виробничі успіхи, за високі якісні 
показники в роботі.

Д. Медведев, 
начальник контори залізничного транспорту.

•X* «•
15 березня колектив Олександрійської брикетної І 

фабрики достроково виконав квартальний виробни
чий план.

Не заспокоюючись на здобутих успіхах, брикет
ними продовжують нарощувати темпи. Щодня понад 

( завдання відвантажується сотні тонн продукції.
В боротьбі за виконання взятих соціалістичних 

зобов'язань першість здобула зміна, очолювана тов. 
Біляком. Вона добилась кращих кількісних і якісних 
показників.

Колектив фабрики наполегливо трудиться, ви
пускаючи продукцію понад план.

Ф. ФІЛІНОВ, 
директор Олександрійської брикетної фабрики.

КУЙБИШЕВГІДРОБУД. У підніжжя Жигулівських гір розміщена 
дільниця будови. За короткий строк тут буде споруджена перемичка, 
яка відгородить від весняних волзьких вод гігантський котлован най
більшої в світі гідроелектростанції. Земснаряди день і ніч гонять по 
трубах грунт в тіло перемички.

На знімку: намив продовжньої перемички котлована.
Фото М. Клименкова. Прескліше ТАРС.

Лекції про радянський патріотизм
Понад 180 гірників шахти 

№2 зібралися в червоному 
кутку. Лектор обкому КГІ(б)У 
тов. Бойчук перед шахтарями 
виступив з лекцією па тему 
«Животворний радянський пат
ріотизм—рушійна сила кому
ністичного суспільства».

Тов. Бойчук з лекцією про 

радянський патріотизм висту
пив також перед трудящими 
шахти № 3 та електростанції.

Трудящі підприємств з вели
ким інтересом прослухали лек
ції, які мобілізують їх на бо
ротьбу за нові успіхи у вели
кій справі комуністичного бу
дівництва в нашій країні.
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У всеозброєнні зустріти весняну сівбу
На зборах районного партійного активу

15 березня в Палаці піо
нерів відбулися збори район
ного партійного активу, на 
яких обговорено питання про 
підсумки роботи лютневого Пле
нуму ЦК КП(б)У і завдання 
районної партійної організації.

З доповіддю в цьому питан
ні виступив секретар райкому 
партії тов. М. Д. Рибак.

— Прийняту з ініціативи то
вариша Сталіна Радянським 
урядом історичну постанову про 
будівництво Каховської гідро
електростанції, Південно - Ук
раїнського каналу, Північно- 
Кримського каналу та зрошен
ня земель південних районів 
України і північних районів 
Криму, — сказав доповідач,— 
радянський народ зустрів з ве
личезним піднесенням.

Збоася вікова мрія трудів- 
ників^рела про перетворення 
посушливих степів півдня Ук
раїни і півночі Криму в пло- 
дородний край бавовни, пше
ниці, в край високопродуктив
ного тваринництва.

Спорудження великих ста
лінських будов па півдні Ук
раїни—яскравий вияв послідов
но здійснюваної ленінсько-ста
лінської національної політики 
більшовицької партії, свідчен
ня непорушної дружби народів 
Радянської Батьківщини, най
яскравіший приклад братерсь
кої допомоги українському на
родові з боку всіх народів Ра
дянського Союзу і насамперед 
великого російського народу.

Завдання партійних органі
зацій широко популяризувати 
серед трудящих сталінські бу
дови комунізму, мобілізовувати 
колгоспне селянство на бороть
бу за дальше піднесення со
ціалістичного сільського госпо
дарства.

Тов. Рибак, детально зупи
няючись на постанові Пленуму 
ЦК КП(б)У «Про готовність ма
шинно-тракторних станцій Ук
раїнської РСР до весняної сів
би і заходи, що забезпечують 
вирощування високих урожаїв 
усіх сільськогосподарських 
культур у 1952 році», зробив 
аналіз стану підготовки до вес
няної сівби в колгоспах, МТС 
і радгоспах району.

У минулому році машинно- 

тракторні станції району дер- | 
жавний план тракторних ро- ! 
біт виконали на 112 процен- І 
тів. 80 процентів всіх польо
вих робіт в колгоспах прове
дено машинами МТС, а серед
ній виробіток па кожний 15- 
сильний трактор становить 663 
гектари. Проте, як відзначив > 
доповідач, в роботі МТС є ще 
багато серйозних недоліків. У 
минулому році Користівська і 
Олександрійська МТС не вико
нали договорів з колгоспами по 
комбайнуванню зернових і між
рядному обробітку просапних 
культур, лущінню стерні та 
підняттю чорних парів.

Внаслідок незадовільної ро
боти тракторних бригад тт. Роз- 
сохи, Кришня, Гвоздирєва, Кли- 
мова, Турлюна та інших в ар
тілях імені Будьонного, імені 
12-річчя Жовтня, імені Рози 
Люксембург та інших у мину
лому році зібрано низькі вро
жаї сільськогосподарських куль
тур.

До початку весняної сівби 
лишилися лічені дні, однак, 
керівники МТС не забезпечили 
завершення підготовчих робіт. 
Особливо недопустимо відстає 
Олександрійська МТС, де й до
сі не закінчено ремонт трак
торів і причіпного інвентаря. 
6 тракторних бригад цієї МТС 
не укомплектовані кадрами, а 
для двозмінної роботи в час 
весняної сівби невистачає 16 
трактористів. Такий стан ство
рився тому, що директор МТС 
т. Горбенко і заступник дирек
тора по політчастипі т. Шорін 
послабили керівництво підго
товкою до весни, занедбали ма
сово-політичну роботу серед 
працівників МТС.

Доповідач гостро критикував 
керівників колгоспів імені Хру
щова, імені 12-річчя Жовтня, 
імені Будьонного, «Оборона 
країни» та імені Молотова за • 
відставання з ремонтом сіль
ськогосподарського інвентаря, 
зволікання вивозки добрив на 
поля і підживлення озимини.

Тривожний стан з очисткою 
і доведенням до посівних кон
дицій насіння ярих культур і 
багаторічних трав створився в 
колгоспах імені Ворошилова, 
«Оборонакраїни», імені Будьон

ного, Комунар та імені Хру
щова.

Закінчуючи доповідь, тов. 
Рибак поставив завдання пе
ред партійними організаціями— 
посилити організаційно-партій
ну і масово-політичну роботу, 
спрямувати її на успішне за
вершення підготовки і зразко
ве проведення весняної сівби.

Учасники зборів, які висту
пили в дебатах, одностайно 
схвалюють рішення Пленуму 
ЦК К11(б)У і висловлюють гли
боку вдячність більшовицькій 
партії, радянському урядові і 
товаришеві Сталіну за безус
танне піклування про органі
заційне зміцнення колгоспів, 
про підвищення матеріального 
добробуту і культурного рівня 
трудящих.

Про організаторську роль 
партійної організації в мобілі
зації хліборобів передової у ра
йоні артілі імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, розпо
вів голова правління колгоспу 
т. Буйнов. Він відзначив, що 
комуністи артілі в ці дні про
водять масово - роз'яснювальну 
роботу серед трудівників, конт
ролюють хід завершення під
готовки до весни.

Голова правління артілі іме
ні 18 з'їзду ВКП(б) т. Дубо- 
венко, завідуючий сільськогос
подарським відділом РК КП(б)У 
т. Лисогорський та інші підда
ли гострій критиці керівників 
обох МТС за допущення пору
шень договорів з колгоспами.

В обговоренні доповіді також 
взяли участь: заступник дирек
тора Користівської МТС по по- 
літчастині т. Попов, секретар 
парторганізації радгоспу «Ко
мінтерн» т. Кучерявий, секре
тарі РК КП(б)У тт. Божков і Сме- 
лін та інші. Всього 16 чоловік.

З промовою на зборах ра
йонного партійного активу вис
тупив секретар обкому КП(б)У 
т. В. А ІПамовський.

Збори партійного активу 
схвалили конкретні заходи по 
виконанню рішень лютневого 
Пленуму ЦК КП(б)У.

З великим піднесенням учас
ники зборів прийняли текст 
вітального листа любимому 
вождю трудящих товаришеві 
И. В. Сталіну.

Справа комунарів 
безсмертна

Все прогресивне людство 
світу відзначило день Паризь
кої Комуни—першого предвіс- 
ника визволення трудящих від 
капіталістичного гніту.

Паризька Комуна виникла 
на руїнах імперії Наполеони III. 
Наполеонівське царство банкі
рів, казнокрадів і продажних 
генералів, вступивши у воєнну 
авантюру 1870 року потерпіло 
крах від ударів могутнішого 
хижака — німецького імперіа
лізму. Повсталий проти прог- 
нилого режиму пролетаріат 
взяв на себе два завдання: виз
волення трудящих від оков ка
піталізму і звільнення Фран
ції від німецької навали.

18 березня 1871 року па
ризький пролетаріат взяв вла
ду в свої руки. Протягом 72 
днів над визволеним Парижем 
розвивався Червоний прапор 
Комуни.

Проти повсталих робітників 
об'єдналась французька бур
жуазія і пруська вояччина. 
Після кровопролитних боїв з 
переважаючими об'єднаними си
лами ворогів Комуна впала.

Класики марксизму-лепінізму 
високо оцінили значення Па
ризької Комуни, як першої 
спроби робітничого класу вста
новити свою владу—диктатуру 
пролетаріату.

Найвеличнішпм зразком велич
ного пролетарського руху XIX 
століття назвав Комуну В. І. 
Ленін.

Товариш Сталін писав про 
те, що Паризька Комуна була

-------- <><>---------
Трудове піднесення на заводі

В усіх цехах заводу «Черво
ний ливарник» проводяться 
бесіди та читки газет за матері
алами Третьої сесії Верховної 
Ради СРСР.

Трудящі заводу, обговорюючи 
рішення сесії, беруть на себе 
підвищені зобов'язання, щоб 
чесною працею сприяти даль
шому зміцненню могутності 
рідної Батьківщини.

По півтори норми змінного 
завдання зобов'язались вико
нувати токарі механо-складаль- 
ного цеху тт. Рудик і Мусуле- 

зародком політичної форми, в 
рамках якої повинно бути 
здійснено економічне визво
лення пролетаріату, повна пе- 

і ремога соціалізму.
Пам'ять про героїв Паризь

кої Комуни живе в серцях тру
дящих усього світу.

Внуки комунарів—всі чесні 
французи відзначають день Па
ризької Комуни посиленням 
боротьби за мир, за національ
ну незалежність Франції, про
ти американо-англійських імпе
ріалістів.

Нинішні правителі Франції 
продали країну банкірам Уолл- 
стріту і Сіті. Вони хочуть пе
ретворити французький народ 
у слухняних рабів заокеанських 
плантаторів, а молодь Франції 
—в «гарматне м'ясо» амери
канської воєнної машини.

Але всі чорні плани реакції 
рухнуть. Свідченням цього є 
те, що за післявоєнний період 
у Франції змінився 21 уряд. 
Основною причиною нестій
кості урядів є всезростаючий 
опір французького народу по
літиці злиднів і війни, що про-, 
вадять заправили Франції зїГ 
указкою Вашінгтона.

Народне обурення від не
стерпних податків і гніту охоп
лює все ширші маси трудящих.

Всі, хто любить Францію, 
країну славних революційний 
традицій, всі хто хоче ба
чити свою вітчизну вільною і 
незалежною, підносить голос 
за мир, осуджує агресивну по
літику імперіалістів.

га. Слово стахановців не роз
ходиться з ділом. 180—220 
процентів норми—такий показ
ник передовиків в ці дні.

Високого виробітку добився 
і стругальник тов. Жигпль. Він 
щоденно дає близько двох з 
половиною норм.

У відповідь на рішення сесії 
Верховної Ради СРСР колектив 
робітників заводу «Червоний 
ливарник» наполегливо бореть
ся за дострокове завершення 
плану першого кварталу.

Розквіт радянської передової науки
Рада Міністрів Союзу РСР 

постановила присудити Сталін
ські премії за видатні наукові 
праці, винаходи і корінні удос
коналення методів виробничої 
роботи і за видатні твори в га
лузі літератури та мистецтва 
за 1951 рік.

Присудження премій, що но
сять ім'я вождя народів Йоси- 
фа Віссаріоновича Сталіна, — 
велика подія в житті всього 
радянського народу. Воно є 
свідченням нових визначних 
успіхів, досягнутих радянською 
наукою, технікою, культурою, 
все більшого розквіту творчих 
сил радянського суспільства.

Ніколи ще в історії наука 
не займала такого місця в жит
ті суспільства, як при соціа
лізмі. Саме на наукових осно
вах побудоване соціалістичне 
суспільство. Наука служить ра
дянському народові могутнім 
знаряддям у будівництві кому
нізму. Ніколи ще в історії не 

виникали такі справді безмеж
ні можливості для розвитку на
уки, як у нашому соціалістич
ному суспільстві, де наука ото
чена невтомним піклуванням 
більшовицької партії, Радянсь
кого уряду, товариша Сталіна. 
Понад чверть століття тому то
вариш Сталін писав:

„Я думаю, що наша краї
на з її революційними на
виками і традиціями, з її 
боротьбою проти косності 
і застою думки являє най
більш сприятливу обста
новку для розквіту наук. 
Навряд чи можна сумніва
тися, що міщанська вузь
кість і рутина, властиві 
старим професорам капі
талістичної школи, є гиря 
на ногах у науки. Навряд 
чи можна сумніватися, що 
на повну і вільну наукову 
творчість здатні лише но
ві люди, які звільнилися від 
цих вад. Наша країна має 

в цьому відношенні велике 
майбутнє цитаделі і роз
садника наук, вільних від 
пут".

Успіхи радянської науки пов
ністю підтверджують пророчі 
слова товариша Сталіна. Вони 
говорять про те, що країна Рад 
дійсно стала цитаделлю і роз
садником наук. Вони говорять 
про те, що радянські вчені під 
проводом комуністичної партії 
з честю викопують поставлене 
товаришем Сталіним завдання 
—не тільки наздогнати, але й 
перевершити найближчим ча
сом досягнення науки за ме
жами нашої країни.

Могутнім джерелом сил ра
дянської науки є те, що вона 
служить народові. Наукові пра
ці, відзначені Сталінськими 
преміями, спрямовані на те, 
щоб допомогти народові в його 
величній творчій праці, в спо
рудженні гігантських будов ко
мунізму, щоб повніше підкори

ти народові сили природи, щоб 
підвищити продуктивність на
родної праці, щоб піднести доб
робут і культуру мас, щоб по
довжити життя людей і дати їм 
в руки нові засоби боротьби з 
хворобами, щоб прискорити рух 
соціалістичного суспільства до 
комунізму.

В досягненнях радянської 
науки яскраво розкривається та 
сила, яку дали науці Радянсь
ка влада і комуністична пар
тія, широко відкривши двері до 
науки народним масам, вихо
вавши справді народну, соціа
лістичну інтелігенцію, зцемен
тувавши міцну співдружність 
людей науки і практики, ста
рих і молодих вчених. Радян
ську науку рухають вперед не 
тільки кадри спеціалістів-уче- 
них, але й мільйони людей ви
робництва — робітників-новато- 
рів, винахідників, майстрів, ін
женерів, колгоспників-мічурін- 
ців, агрономів. Разом із стари
ми, визнаними вченими нашу 
науку рухає вперед талановита 
молодь.

В успіхах радянських вче
них втілена могутність пере
дової науки, яка розвивається 
під прапором всеперемагаючпх 
ідей марксизму-ленінізму. Марк- 
сизм-ленінізм озброює радянсь
ких вчених для боротьби про
ти реакційних впливів, які про
никають до нас з-за рубежу, 
за передові ідеї в науці, за 
творчий її розвиток на основі 
діалектичного матеріалізму. Роз
виток радянської науки очолює 
геніальний корифей і друг нау
ки товариш Сталін.

Великим є список досягнень 
радянської науки. Вчені краї
ни соціалізму вносять свій гід
ний вклад у всенародну спра
ву спорудження сталінських 
будов комунізму, реалізації ста
лінського плану перетворення 
природи. Саме цій меті слу
жать відзначені Сталінськими 
преміями видатні праці проф. 
М. В. Потапова з питань гід
ротехніки і гідравліки, дослід
ження проф. 0. М. Костякова 
з питань меліорації та ряд ін
ших праць.
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Зразкова організація праці— 
запорука виробничих успіхів
Потурають дезорганізаторам

Вчасно підготуватись і провести 
посадку лісових смуг

Незадовго до початку робо
ти біля табельної дошки зійш
лося багато людей. Одні — ві
шають номери, інші — голосно 
розмовляють. Вже час іти по 
місцях. Треба зачпнпти табель
ну дошку, але це нікого не 
турбує. Табельник десь пішов.

Чимало робітників, незва
жаючи на .те, що зміна почи
нається, не вішають свого та
бельного номера, а ідуть пря
мо на дільницю.

—Скільки з’явилось на ро
боту,—запитали ми старшу та
бельницю Зіну Жукову.

Це питання було для неї 
настільки несподіваним, що во
на здивовано, здвигнувши пле
чима, відповіла.

— А кго його знає. Даних 
нема. Сіжр будуть.

Однак ні о 12 годині дня, 
ні значно пізніше т. Жукова 
не змогла сказати про кіль
кість робітників, які сьогодні 
зайняті на спорудженні будин

ків.
Та воно й зрозуміло: тут 

піхто не слідкує за тим, хто 
не виходить на роботу, не бо
реться за зміцнення трудової 
дисципліни. Не дивно, що про- 
ули, завчасне залишення ро- 
очих місць стало звичайним

явищем.
Для прикладу візьмемо 11 

березня. Цього дня бригада 
теслярів тов. Бойка, що скла
дається з 11 чоловік, залиши
ла роботу за 20 хвилин до по
чатку обідньої перерви.

Так само зробила бригада 
вантажників т. Васильєва, яка 
втратила 120 хвилин робочого 
часу. 180 хвилин непродуктив

Поліпшують використання шахтного транспорту
Довгий час на шахті №3 

погано використовувався внутрі- 
шахтний транспорт. Багато 
вагонеток завантажувалось по
родою, тому, поки їх розванта
жували, виникали простої.

Нині, в результаті створен
ня терпкона, значна частина 
вагонеток висвободилась і ви

Далі розвивають радянську 
фізику праці посмертно відзна
ченого Сталінською премією 
академіка С. І. Вавилова і чле- 
на-кореспондента Академії наук 
СРСР М. В. Бєлова. Сталінсь
ких премій удостоєні високо- 
цінні праці проф. М. О. Прео- 
браженського і академіка І. І. 
Черняєва з хімії, проф. М. І. 
Красногорського з медицини, 
проф. В. І. Авдієва, академіка 
Б. Д. Трекова, члена-кореспон- 
дента Академії наук СРСР О.1О. 
Якубовського—з важливих про
блем суспільних наук.

Серед лауреатів Сталінських 
премій — представники різних 
народів багатонаціонального Со
юзу РСР.

У здобутках науки в націо
нальних радянських республі
ках відбита сила сталінської 
дружби народів СРСР, яка за
безпечила всім соціалістичним 
націям нашої Батьківщини пиш
ний розквіт їх політичного, 
економічного і культурного 
життя. Розвиток радянської 

но витрачено бригадою тесля
рів т. Тарановського, що за 
півгодини до обіду залишила 
своє робоче місце.

Подібних фактів цожна на
вести чимало.

Низька трудова дисципліна 
—одне з головних причин не
виконання норм і соціалістич
них зобов’язань. Негативно поз
начається на продуктивності 
праці будівельників низький 
рівень технічного керівництва, 
погана розстановка людей. А 
це призводить до того, що ду
же часто робітники використо
вуються не за спеціальністю. 
Так, бригада штукатурів т. Регі- 
нової 11 березня через від
сутність роботи весь день бу
ла зайнята на ритті котловану.

В будівельному управлінні 
більшість робітників не одер
жують нарядів, не знають роз
цінок і норм. Люди працюють 
всліпу.

Начальник дільниці т. Лит
вин і виконроби рідко бувають 
па місцях, слабо контролюють 
виконання завдань, не вжива
ють рішучих заходів для поліп
шення організації праці, зміц
нення трудової дисципліни.

Незрозуміло, чому началь
ник будівельного управління 
т. Кругликов і секретар партор- 
ганізації т. Лиженкін терпимо 
ставляться до недоліків, не на
водять порядку на дільниці, не 
борються з дезорганізаторами 
виробництва, які завдають збит
ки, зривають виконання вироб
ничих завдань у визначені 
строки.

С. Петров.

користовується безпосередньо 
в шахті. Розвантаження породи 
проходить швидко.

Добре працюють розвантажу
вачі породи тт. Кондакова, 
Ботенко, Помненко. Вони що
зміни перевиконують норми.

І. Пономарчук, 
гірничий майстер шахти №3.

науки виражає велич всього 
радянського ладу.

В той час як праця радянсь
ких учених спрямована на роз
в’язання благородних завдань 
мирного будівництва, на благо 
трудящої людини,—наука в 
капіталістичних країнах вико
ристовується імперіалістичними 
верховодами в мерзенних цілях 
винайдення нових і нових за
собів винищення людей. Один 
з імперіалістичних паліїв війни 
генерал ІІІасен, вибовкуючи 
плани своїх хазяїв-монополістів, 
прямо писав: «Війна досі була 
малоефективним засобом вини
щення людей... Було б надзви
чайно важливо винайти такий 
спосіб провадження війни, при 
якому можна було б убивати 
людей, не руйнуючи будов». 
На це і спрямовані зусилля 
злочинних паліїв війни. На
віть науку про життя—біоло
гію американо-англійські палії 
війни перетворили на знаряддя 
людиновбивства, на знаряддя 
бактеріологічної війни. Гнів і 
обурення народів усього світу

Організованість
Дійове соціалістичне змаган

ня серед будівельників, суво
рий контроль виконання зав
дань, зміцнення трудової дис
ципліни дають хороші плоди. 
Будівельне управління доби
вається високих якісних і кіль
кісних показників у роботі.

На спорудженні житлових 
будинків відзначається комп
лексна стахановська бригада 
Петра Денисенка, яка виробляє 
по півтори норми.

Змагаючись за відмінне ви
конання кожної виробничої 
операції, маляр Олександр 
Скрипник, тесляр Семен Зеле- 
нухін, пічник Василь Шепелєв 
добились значної економії ма
теріалів, знижують собівартість 
будівельних робіт.

Па дільницях запроваджено 
метод взаємного контролю. Це 
підвищує відповідальність кож
ного робітника за доручену 
справу.

П. Стеценко, 
працівник будівельного 

управління Семенівського 
тресту.

Підносять темпи
На основі широко розгорну

того соціалістичного змагання 
колектив автотранспортної кон
тори тресту «Укрвуглемонтаж • 
здобув трудову перемогу. В 
минулому місяці виробничий 
план вантажоперевезень вико
пано на 115 процентів.

З новою силою робітники 
борються за дострокове завер
шення березневої програми. 
Вивчивши Закон про Держав
ний бюджет Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік па 
1952 рік, стахановці кон
тори з кожним днем підно
сять виробничі темпи. По дві 
норми за зміну дають робітни
ки Іван Гарбуз та Іван Мороз.

Шофер Петро Семенов систе
матично виконує виробниче зав
дання на 270 процентів.

І. Коваль, 
голова місцевкому профспілки 

автотранспортної контори 
тресту „Укрвуглемонтаж".

викликали страхітливі злочини 
■ американських агресорів, які 

застосовують бактеріологічну 
зброю для винищення корей
ського народу, що захищає 
свою батьківщину, для вини
щення населення Північно- 
Східного Китаю.

Навколо Радянського Союзу 
згуртовує свої ряди в боротьбі 
за мир, демократію, соціалізм 
все трудове, прогресивне люд
ство. Одним із джерел могут
ності Радянського Союзу є ра
дянська наука. Радянські вче
ні сповнені свідомості значен
ня своєї праці для любимої 
Батьківщини, для народу. Нія
ких сил не пошкодують вони 
для дальшого розвитку науки, 
для ще більшого звеличення 
Вітчизпп. Натхнені генієм ве
ликого Сталіна, безмежно від
дані більшовицькій партії, вони 
і далі йтимуть у передових ря
дах будівників комунізму. Вонп 
дадуть нові визначні твори, 
гідні нашої Сталінської епохи.
(З передової газети “Радянська 
Україна11 за 14 березня 1952 р.).

Полезахисні лісосмуги на
дійно оберігають поля від су
ховіїв. Вонп послаблюють силу 
вітру взимку, забезпечуючи 
цим краще зберігання сніго
вого покрову, який утеплює 
грунт і застерігає посіви ози
мих культур від вимерзання.

Весною, коли сніг тане, 
полезахисні лісосмуги сприяють 
більш повному і глибокому 
промочуванню верхнього шару 
грунту.

Яке велике значення лісо
смуг, можна судити з таких 
фактів. У 1946 посушливому 
році урожай зернових під за
хистом лісосмуг у колгоспі 
імені Ворошплова становив 6,7 
центнера з гектара, у відкри
тому степу лише 2,7 центнера. 
11а 3—3,5 центнера вищий уро
жай був під захистом лісосмуг 
і в колгоспах імені Жданова, 
імені Володимира Ульянова 
та «Шлях до соціалізму».

Цього року колгоспники на
шого району мають провести 

І багато робіт по полезахисному 
І лісонасадженню. За планом тре

ба посадити 200 гектарів лісо
смуг,'в тому числі 110 гектарів 
гніздовим способом, та відремон
тувати 140 гектарів посадки 
минулих років. Крім того, си
лами колгоспів та Чорноліської 
лісозахисної станції буде по- 

! саджено 391 гектар лісу.
Для успішного проведення 

цих важливих робіт потрібно 
мати вдосталь посадкового і по
сівного лісоматеріалу. Колгоспи 
імені 18 з’їзду ВКП(б) (голова 
правліннят. Дубовенко), «Шлях 
до соціалізму» (голова т. Раху- 
бовський), імені Ворошплова 
(голова т. Жежеря) та інші ще 
з осеїш завезли посадковий 
матеріал і створили умови для 
завершення плану лісопосадок 
до розгортання весняно-польо
вих робіт.

У таких колгоспах, як «Ко
мунар», імені Петровського, 
імені Енгельса вирощується

ВОЛГОДОНБУД. В селищі Красноармійського будівельного району 
Волго-Донського каналу висаджено понад 3,5 тисячі дерев і чагарників.

На знімку: посадка дерев 8—12-річного віку по березі каналу. 
Фото А. Маклецова. Прескліше ТАРС.

ВЕСНЯНЕ ПІДЖИВЛЕННЯ озимини
На полях швидко тане сніг. 

Створилися найкращі умови для 
підживлення озимини.

В колгоспі «Заповіт Леніна» 
дружно вийшли в поле хлібо
роби рільничих бригад тт. Кар- 
пова та Дерев’янки. Лише за 
один день вони підживи

свій посадковий матеріал, що 
забезпечує не лише свої по
треби, а й потреби інших кол
госпів.

Проте, є керівники, які не 
думають про те, як краще ви
конати державний план поле
захисних лісонасаджень. Так, 
артілі імені Рози Люксембург 
(голова т. Пплипенко), «Обо
рона країни» (голова т. Жеже
ря), «Шлях до комунізму» (го
лова т. Гордецький) не вико
нали плану лісонасаджень ми
нулого року і нічого не роблять, 
щоб успішно викопати постав
лені завдання в цьому році.

Найкращі результати прижи
вання лісових смуг дають вес
няні лісопосадки. Тому треба 
старанно готуватись до цієї ро
боти. Посадку лісосмуг слід 
провадити по добре підготов
леному грунті семирядною сму
гою шириною в 12 метрів, су
воро дотримуючись прямоліній
ності рядків.

При рядовій посадці ширина 
міжрядь 1,5 метра, а віддаль 
між деревамп в рядку 0,7 мет
ра. При гніздовому посіві ши
рина міжрядь 5 метрів, а від
даль в ряду між гніздами З 
метри.

Велику увагу треба приді
лити якості посадкового мате
ріалу. Корнева шийка саджен- 
ців повинна бути добре розга
лужена і розвинена. При по
садці в грунт корнева шийка 
опускається на 2—3 санти
метри нижче поверхні грунту. 
Висаджувати садженні з по
шкодженим корінням і надзем
ною частиною забороняється.

Насадження лісосмуг і лісів 
—складова частина великого 
сталінського плану перетво
рення природи. Цю роботу слід 
провести в найкращі строки і 
на високому агротехнічному 
рівні.

м. Кулешенко, 
старший агролісомеліоратор 

райсільгоспвідділу.

ли перегноєм-сипцем 50 гекта
рів озимини.

Всього в колгоспі підживле
но половину запланованої пло
щі.

Г. МатвШць, 
агроном.
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Дбайливо охороняти 
здоров'я трудящих 

(Огляд листів)
Найціннішим капіталом у 

нашій країні е люди. Радян
ський уряд, комуністична пар
тія і особисто товариш Сталін 
повсякденно піклуються про 
поліпшення соціально-культур
ного стану трудящих. Значне 
місце в цьому питанні займає 
охорона здоров'я радянських 
громадян. До їх послуг без
платна медична допомога, сотні 
санаторіїв, лікарень, будинків 
відпочинку.

На охорону здоров'я і фізич
ну культуру з Державного бюд
жету СРСР в 1952 році відпу
щено 22, 8 мільярда карбован
ців.

Почесну, благородну справу 
виконують радянські медичні 
працівники. Вони невідступно 
охороняють здоров'я громадян, 
перемагають хвороби, поверта- 
ютьлдо праці багатьох трудя- 
щигікраїни.

ДесЖки листів, які надхо
дять до редакції нашої газети, 
розповідають про самовіддане 
служіння своєму народові ме
дичних працівників міста і 
району. Гарячі почуття подяки 
висловлюють громадяни міста 
тт. Пащенко, Федоров, Мазу- 
ренко, Куликов, Клювак та 
інші лікарям міської лікарні 
тт. Осмоловському та Лозінсь- 
кій, які чуйно доглядають хво
рих, вміло роблять складні 
операції. Сповнені вдячністю 
листи, що розповідають про сум
лінну працю акушерки т. Баш- 
калової, лікаря села Мартоіва- 
нівкп т. Куліша та багатьох 
інших медичних працівників.

Але поряд з цим доводиться 
зустрічатися з фактами нечуй
ного, а іноді й грубого ставлен
ня до хворих окремих медич
них працівників.

Громадянин т. Зайцев скар
житься на те, що протягом 
трьох днів тяжко хвора дружи
на залишилася без медичної 
допомоги. За цей час лікарі 
не знайшли часу виїхати, щоб 
подати допомогу хворій.

Редакція звернула увагу 
завідуючої міським відділом 
охорони здоров'я т. Звєрєвої 
на недопустимість подібних 
фактів. У своїй відповіді редак
ції т. Звєрєва повідомила, що 
вжито заходів для поліпшення 
медичного обслужування насе

лення, а на лікарів, винних у 
зволіканні подання медичної 
допомоги, накладено адмініст
ративні стягнення.

Однак факти свідчать про 
те, що з цього сигналу не зро
били потрібного висновку пра
цівники міського відділу охо
рони здоровя.

Перед нами лист виконроба 
будівельного управління тресту 
«Олександріявуглерозріз» т. Си- 
нельникова. Він розповідає про 
бюрократизм, який ще панує в 
поліклінічнім відділенні лікарні.

—10 березня,—пише т. Си- 
нельников,—я тяжко захворів і 
попросив викликати додому лі
каря. Протягом трьох днів я 
повторював виклик, але до мене 
так ніхто і не прибув.

Група працівників дерево
обробних майстерень скаржить
ся на незадовільне обслужу
вання робітників медичним 
пунктом.

—Не раз робітники на зборах 
критикували погану роботу ме
дичного пункту деревообробних 
майстерень і його завідуючої 
т. Тригубової. Про це знає місь
кий відділ охорони здоров'я. Та 
змін тут не сталося.

Як правило, в робочий час, 
особливо в другу зміну, мед
пункт зачинений.

Наприкінці лютого стінгазета 
„Перець* помістила критичну 
статтю з приводу поганої робо
ти медичного пункту, та медсе
стра т. Цробот зірвала її.

Завідуюча медаунктом тов. 
Тригубова і медичні сестри Со
ломка і Дробот не цікавляться 
життям колективу, не провадять 
ніяких профілактичних заходів.

Не дивлячись на це, завідую
ча міським відділом охорони 
здоров'я т. Звєрєва вважає ро
боту цього медпункту нормаль
ною,—закінчують свого листа 
працівники деревообробних май
стерень.
Про серйозні недоліки пунк

ту швидкої допомоги сигналі
зує секретар цегельного заводу 
№ 2 т. Лишафаєва.

З цих листів видно, що дея
кі медичні працівники забу
вають про свій обов'язок чуй
но ставитись до хворих, вчас
но подавати їм необхідну до
помогу. Про це забувають і 
керівники міськздороввідділу.

Індія. Бомбей. На початку цьо- 
| го року тут відкрилась Міжна- 
1 родна промислова виставка. Ба- 
і гаточисленні представники міст 
| і сіл гігантської країни відвідали 

цю виставку.
Виключно великий інтерес проя

вили відвідувачі до радянського 
павільйону. Одна з багатших 
країн світу—Індія—після багато- 

I вікового хижацького хазяйнування 
англо-американських імперіалістів 
терпить гостру нужду в продо
вольстві та інших товарах першої 
необхідності. У минулому році в 
країні знову трапилося національ
не лихо—голод, який охопив най
більші райони. Безкорисливу допо
могу народам Індії першим по
дав Радянський Союз, безвідкладно 
пославши тисячі тонн хліба. Ін
дійський народ з великою подя
кою сприйняв допомогу радянсь
ких людей. Живий інтерес до 
Радянського Союзу зроста в Індії 
з кожним днем, не дивлячись на 

■ намагання англо - американської 
І пропаганди замовчати і оббреха

ти успіхи і досягнення миролюб
ного радянського народу. Від
відувачі радянського павільйону 
змогли наочно переконатись не 
лише в економічних досягненнях 
СРСР, але і в духовній величі 
його народу, небувалому розквіті 
соціалістичної культури.

„Ми побачили великі досягнен
ня великої країни, які можливі 
лише тоді, коли знищена експлуа
тація людини людиною. Ми, бом
бейські громадяни, ніколи не за
будемо цієї виставки. Англо-аме- 
риканська пропаганда про Росію 
провалилась*,—говорить один ‘із 
записів у книзі відгуків радянсь
кого павільйону виставки.

На знімку: па території радян
ського павільйону Міжнародної 
промислової виставки в Бомбеї.

Прескліше ТАРС.

Народи світу протестують проти нечуваних 
злочинів американських Імперіалістів

В багатьох країнах тепер прохо
дять масові мітинги протесту 
проти злодіянь американських 
агресорів, які застосовують бак
теріологічну зброю в Кореї і 
Північно- Східному Китаї.

Всепольський комітет прихиль
ників миру в своїй резолюції 
осуджує і таврує злочин амери
канських імперіалістів, які нама
гаються втягти світ у нову страш
ну війну.

—Ми вимагаємо, щоб ініціатори 
бактеріологічної війни,—говорить
ся в листі угорських робітників,— 
були віддані до міжнародного

Американські агресори продовжують застосовувати 
бактеріологічну зброю в Кореї

Стало відомо про нові фак
ти скидання з американських літа- 

; ків заражених бактеріями комаху 
різних районах Північної Кореї.

10 березня американські літаки 
скинули бактеріологічні бомби в 
районі переговорів про перемир'я

Страйк робітників на будівництві атомного заводу в США
В штаті Кентуккі застрайкува

ли дві тисячі будівельних робіт
ників на спорудженні атомного 
заводу. В результаті цього страй
ку будівельників близько 17 тисяч 
інших робітників на будівництві

Допомога уряду Корейської Народно-Демократичної 
Республіки селянам

Уряд Корейської Народно- 
Демократичної Республіки видав 
постанову про надання в позику 
зерна селянам, які потерпіли від 
війни. Незважаючи на звірячі 
бомбардування і обстріли сільсь
ких районів країни, селяни рес
публіки проявляють справжній 
трудовий героїзм у справі поста
чання фронтові і тилу продоволь
ства. Проте в результаті небува

МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ З БОКСУ
В Москві закінчились міжнарод

ні товариські змагання з боксу. 
Виступи збірних команд СРСР, 
Угорщини. Польщі, Чехословач- 
чини. Румунії, Болгарії і Німець
кої Демократичної Республіки не
змінно викликали великий інтерес.

В останній день змагань — 14 
березня — першими зустрілись 
команди Угорщини і Румунії. Ру
мунські боксери добились пере
моги з рахунком 6:4.

В усіх зустрічах, крім однієї, 
виграли боксери СРСР у команди 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Щотижня—-у вівторок з 5 до 7 годин вечора при редакції газе

ти „Більшовицька правда" провадиться консультація для літературних 
початківців.

Бюро літгрупи.

суду і як злочинці зазнали б за
служеної кари.

В Румунії, в місті Сталін, від
бувся багатотисячний мітинг ро
бітників тракторного заводу, учас
ники якого висловили свій гнів
ний протест проти варварських 
злодіянь американських інтервен
тів.

Мітинги протесту проти злочи
нів американських агресорів, які 
намагаються з допомогою бакте
ріологічної зброї знищити героїч
ний корейський народ, відбулися 
також у Чехословаччині, Угорщи
ні, Албанії і в інших країнах.

(ТАРС).

в Кореї. Бомби були скинуті в 
районі між Кесоном і Паньминьч- 
жонем. Нові бактеріологічні бом
би скинуті також американцями 
в провінціях Південний Хамген, 
Південний Пхенан і Північний 
Пхенан.

змушені були припинити роботу.
Роботу також було припинено 

па електростанції, яка має поста
чати електроенергію цьому атом
ному заводові.

(ТАРС І.

лої поводі в Кореї в минулому 
році і великої шкоди, заподіяної 
народному господарству, селянство 
республіки відчуває в цьому роц^к- 
нестачу зерна, необхідного для 
проведення посівної кампанії. В 
зв'язку 3 цим створено комісію 
для подання допомоги селянам, 
які потерпіли від стихійного лиха 
і американської агресії.

(ТАРС).

Чехословаччини. Із значною пе
ревагою перемогли своїх против
ників Р. Усманов, А. Засухін, 
А. Перов, А. Шоцікас. Програв 
Б. Назаренко, який зустрівся з 
чемпіоном Чехословаччини Б. Ко- 
утним.

Це була шоста перемога коман
ди СРСР. Всі зустрічі в командно
му заліку вона провела без пе
ра зок.

Змагання між командами Поль
щі і Болгарії закінчилось перемо
гою польських спортсменів.

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД
За мирний договір 

з Німеччиною
Нота Радянського уряду США, 

Великобританії і Франції про мир
ний договір з Німеччиною і ра
дянський проект основ цього до
говору викликали палке схвален
ня всіх миролюбних народів і в 
першу чергу німецького народу.

В радянському проекті вказуєть
ся, що розколові Німеччини не
обхідно покласти край, вона по
винна бути відновлена як єдина 
держава. Передбачається також 
виведення всіх збройних сил оку
пуючих держав з Німеччини не 
пізніше як через рік з того дня, 
коли набере сили мирний договір, 
а також ліквідація всіх іноземних 
воєнних баз на її території. На
селенню Німеччини повинні бути 
забезпечені всі демократичні пра
ва. Важливим пунктом радянсь

кого проекту є надання німецько
му народові можливості вільного 
розвитку своєї мирної економіки, 
зняття всіх обмежень щодо тор
гівлі з іншими країнами, в море
плавстві і в доступі на світові 
ринки.

Ще в роки великої Вітчизняної 
війни товариш Сталін вказував: 
„Виграти війну з Німеччиною 
значить здійснити велику історич
ну справу. Але виграти війну ще 
не значить забезпечити народам 
тривалий мир і надійну безпеку 
в майбутньому. Завдання полягає 
не тільки в тому, щоб виграти 
війну, але й в тому, щоб зробити 
неможливим виникнення нової 
агресії і нової війни...* Після за
кінчення другої світової війни 
Радянський Союз послідовно і 
неухильно вимагав ліквідації ста
ну розколу Німеччини і укладен
ня з нею мирного договору, спря- 

1 мованого до забезпечення життє- 
| вих інтересів німецького народу і 

встановлення миру в Європі. Збе
реження ж розколу Німеччини 
на руку лише американо-англійсь- 
ким імперіалістам, які перетворю
ють Західну Німеччину в плац
дарм для розв'язування війни про
ти Радянського Союзу і країн на
родної демократії. Цим тільки 
можна пояснити, що досі уряди 
США, Англії і Франції не відпо
віли на ноту радянського уряду.

„Укладення мирного договору 
з Німеччиною.—говориться в ра
дянському проекті основ мирного 
договору,—встановить для німець
кого народу міцні умови миру, 
сприятиме розвиткові Німеччини, 
як єдиної, незалежної, демокра
тичної і миролюбної держави .."

Народи всіх країн належно оці
нили новий мирний крок радянсь
кого уряду, бачачи в ньому прояв 
піклування про долю миру в Єв
ропі і в усьому світі.

Боротьба народів за мир
У всіх країнах американського 

континенту розгорнулась широка 
кампанія боротьби за мир. Мільйо
ни людей доброї волі незалежно 
від своїх політичних поглядів, ре
лігійних вірувань і соціального 
становища виступають за розв'я
зання всіх міжнародних проблем 
мирним шляхом. Про посилення 
боротьби за мир у цих країнах 
свідчать мільйони підписів, зібра
них під Зверненням Всесвітньої 
Ради миру про укладення Пакту 
Миру між п'ятьма великими дер
жавами, зростання числа проте
стів проти намагання імперіалістів 
СІНА перетворити країну Півден
ної і Центральної Америки у 
воєнні плацдарми, а народи—в 
гарматне м'ясо американських аг
ресорів.

Континентальний конгрес при
хильників миру, який проходив з 
12 по 15 березня в столиці Уруг
ваю—Монтевідео і на якому були 
присутні представники більшості 

країн американського континенту, 
знову виразив прагнення народ
них мас до миру і їх рішимість 
зірвати агресивні плани амери
канських імперіалістів.

Конгрес обговорив питання про 
боротьбу з загрозою третьої сві
тової війни і завдання народів 
країн американського континенту 
в боротьбі за мир. У прийнятій 
конгресом резолюції говориться: 
„Наша любов до миру і наше 
прагнення до миру—величезне. 
Міцніє свідомість і переконання 
народів у тому, що війна не є 
фатальною неминучістю і що вони 
можуть уникнути її. „Миру не 
чекають, мир завойовують*—такий 
наш девіз".

Конгрес закликав усіх прихиль
ників миру посилити боротьбу за 
мир проти імперіалістичної полі
тики американо - англійського 
блоку. Р. Стрельников.
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Зміцнювати трудову дисципліну 
на підприємствах

З натхненням і самовіддано 
трудяться радянські люди над 
здійсненням великого сталінсь
кого плану будівництва кому
ністичного суспільства в нашій 
країні.

Все ширше і ширше роз
гортається соціалістичне зма
гання. Воно збагачується но
вими формами, піднімається на 
вищу женінь.

НиніТІнк вказує більшовиць
ка партія і радянський уряд, 
головним завданням у змаган
ні, при обов'язковому виконан
ні державних планів кожним 
цехом, підприємством в уста
новленій номенклатурі і асор
тименті, є боротьба за все
мірне підвищення якості і зни
ження собівартості продукції, 
за економію сировини, матеріа
лів, електроенергії, за вміле ви
користання техніки, всіх внут
рішніх резервів виробництва, 
за дальше підвищення продук
тивності праці.

Трудящі наполегливо борють
ся за здійснення цих вказівок, 
добиваючись нових трудових 
успіхів. В цьому році на шах
тах, заводах, фабриках Олек
сандрії з ініціативи колективу 
електростанції тресту «Олек- 
сандріявугілля» розгорнувся рух 
за виявлення і приведення в 
дію виробничих резервів для 
дострокового виконання плану 
1952 року з усіх показників.

Перші два з половиною мі
сяця роботи показують, що біль
шість підприємств успішно реа
лізує взяті на себе зобов'язан
ня. Олександрійська брикетна 
фабрика завдяки поліпшенню 
використання обладнання, ді
йового змагання добилась рит
мічної, чіткої роботи.

За графіком, планомірно 
працює контора залізничного 
транспорту тресту «Олександ- 
ріявугілля», управління будів
ництва жител Семенівського 
тресту. Колективи цих під
приємств вже виконали квар
тальний план.

Запорука виробничих успі
хів—зразкова організація пра
ці, міцна виробнича і трудова 
дисципліна.

Саме тому, що на Байдаків- 
ській брикетній фабриці госпо
дарники мало приділяють ува
ги цим питанням, не лікві
дують знеосібки, терпимо став
ляться до порушників трудової 
дисципліни,—тут часті простої 
обладнання, зривається плап.

Особливо погано обстоїть 
справа з трудовою дисципліною

в частині будівельних управ
лінь Семенівського тресту. Про
гули, спізнення на роботу тут 
стали звичайним явищем. Тіль
ки цим можна пояснити той 
факт, що більшість дільниць не 
виконують планів і встановле
них графіків.

На дільниці, яку очолює тов. 
Литвин, облік занедбано. Ніхто 
не знає скільки робітників 
вийшло на роботу, хто спіз
нився. Такою неорганізованістю 
користуються ледарі і дезорга
нізатори, які завдають збитки.

Начальник управління тов. 
Кругликов і секретар парторга- 
нізації тов. Лиженкін не наво
дять належного порядку, ми
ряться з простоями, прогулами, 
не ведуть боротьби з цим злом. 
А звідси і результати. Чимало 
будівельників не впоруються 
з нормами і взятими соціалістич
ними зобов'язаннями. Житлові 
об'єкти своєчасно не здаються 
в експлуатацію, собівартість бу
дівельних робіт не тільки не 
зпижується, а зростає.

Такого становища не можна 
далі терпіти. Партійні, проф
спілкові та комсомольські ор
ганізації підприємств та будов 
міста повинні по-справжньому 
взятись за наведення більшо
вицького порядку па вироб
ництві, посилити свою діяль
ність по вихованню соціалістич
ної дисципліни праці, розгор
нути масово-виховну роботу.

„Треба роз'яснювати ро
бітникам, — вказує товариш 
Сталін, — особливо тим з 
них, які недавно поступили 
на фабрики й заводи, тре
ба роз'яснювати, що, до
пускаючи прогули і не по
суваючи вперед продуктив
ності праці, вони діють на 
шкоду спільній справі, на 
шкоду всьому робітничому 
класові, на шкоду нашій 
промисловості".

Порушників дисципліни слід 
піддавати гострій критиці, ство
рювати навколо них громадсь
ку думку.

Зараз, коли трудящі міста 
борються за дострокове вико
нання плану першого кварта
лу, необхідно ширше розгорну
ти соціалістичне змагання, охо
пити ним всіх без винятку ро
бітників, службовців, інженерів 
і техніків, добиватись невпин
ного піднесення продуктивності 
праці, зміцнення трудової дис
ципліни. В цьому запорука ус
пішного здійснений взятпх зо
бов'язань.

Донецький суперфосфат—братнім республікам
Зі станції Костянтинівна до 

Узбекистану пішов ешелон з 
суперфосфатом. Це—50-й марш
рут з мінеральними добривами, 
відправлений костянтинівськпм

хімічним заводом імені Сталіна 
до весняних польових робіт у 
Грузинську, Таджицьку, Азер
байджанську і інші братні рес
публіки.

Дорогий Йосифе Віссаріоновичу!
В історичній промові 9 лютого 1946 року 

| на зборах виборців Ви закликали радянський 
: народ за короткий строк відновити довоєнний 

рівень і намітили програму робіт по створенню 
матеріально-технічної бази комунізму в нашій 
країні.

Сьогодні весь світ бачить, як під Вашим ке
рівництвом, під керівництвом більшовицької пар
тії і Радянського уряду ця велична програма 
перетворюється в життя.

Охоплені палкою любов'ю до своєї Батьків
щини, повні сил і невичерпної енергії, радян
ські люди достроково за 4 роки і 3 місяці ви
конали план післявоєнної Сталінської п'ятиріч
ки і в минулому 1951 році досягли нових ви
датних успіхів у розвитку соціалістичної еко
номіки і культури.

За цей рік Радянська держава стала ще 
сильнішою і могутнішою, а наш народ ще ви
ще підніс великий прапор боротьби за мир в 
усьому світі, за світле майбутнє всього людства.

Працівникам вугільної промисловості випала 
велика честь працювати на одній з найважли
віших ділянок будівництва комунізму. Нам, 

1 шахтарям Сталінської області, особливо радісно 
усвідомлювати, що ми живемо і працюємо у 

І відродженій Всесоюзній кочегарці, що наш рід
ний соціалістичний Донбас знову по праву зай
має почесне місце найбільшого, провідного ву
гільного басейна у країні.

У радянських шахтарів стало славного тра
дицією щороку брати і виконувати відповідаль
ні соціалістичні зобов'язання по достроковому 
виконанню державного плану. На основі широ
ко розгорнутого соціалістичного змагання за 
перевиконання плапу 1951 року ми, шахтарі 
Сталінської області, неухильно збільшували свій 
трудовий вклад у загальнонародну справу.

Доповідаємо Вам, дорогий Йосифе Віссаріо
новичу, що, виконуючи взяті на себе зобов'я
зання, ми достроково закінчили річний план 
вуглевидобутку і збільшили видобуток вугілля в 
1951 році проти 1950 року на 10,4 процента, 
підвищили продуктивність праці порівняно з 
1950 роком по комбінату «Сталінвугілля» на 
8 процентів і по комбінату «Артемвугілля» — 
на 7,1 процента; перевиконали зобов'язання по 
надплановому видобутку коксівного вугілля.

На початку минулого року, вступаючи у со
ціалістичне змагання з шахтарями Кузбасу, ми 
дали слово наполегливо добиватися широкого 
впровадження на шахтах передової форми орга
нізації робіт забоїв за графіком один цикл на 
добу. Тепер на шахтах комбінатів переведено 
на роботу за графіком циклічності 247 лав. 
Продуктивність праці робітників у цих лавах 
збільшилась по комбінату «Сталіивугілля» на 
23 проценти і по комбінату «Артемвугілля» — 
на 33 проценти. В Сталінській області є нема
ло лав і шахт, де виконання графіків і нор- 

, мативів циклічності стало законом.
З великим піднесенням працюють і шахто

будівники Сталінської області. За 1951 рік у 
нашій області збудовано понад 250 тис. квад
ратних метрів житлової площі і 103 культурно- 
побутових об'єкти, в тому числі школи, клуби, 
лікарні, їдальні, дитячі садки і ясла.

Доповідаючи Вам про це, ми розуміємо, що 
в нашій роботі є ще багато великих недоліків, 
що ми ще не повністю використовуємо наявні 
резерви. Ми глибоко усвідомлюємо, що у відпо
відь на піклування партії і уряду про вугіль
ну промисловість і її кадри Батьківщина впра
ві вимагати від нас більшого зростання видо
бутку вугілля, значного прискорення темпів 

ї нового будівництва і, особливо, різкого поліп
шення якісних показників виконання державно
го плану.

Основним засобом для розв'язання цього 
завдання є дальше впровадження передового 
більш досконалого методу роботи за циклічним 
графіком, повне використання високопродуктив
ної техніки, економне витрачання матеріалів.

Натхнені почуттям радянського патріотизму, 
усвідомлюючи свій обов'язок перед любимою 
Батьківщиною і свою відповідальність за успіш

ну роботу в 1952 році, ми звертаємося до шах
тарів Кузбасу з пропозицією продовжити соціа
лістичне змагання і з свого боку зобов'язуємо
ся в 1952 році:

по комбінатах „Сталіивугілля" 
і „Артемвугілля"

1. Достроково виконати річний план вугле
видобутку і видати понад план по комбінату 
«Сталіивугілля» 150 тис. тонн і по комбінату 
«Артемвугілля» 50 тис. тонн вугілля, у тому 
числі коксівного вугілля — по комбінату «Ста- 
лінвугілля» 60 тис. тонн і по комбінату «Ар
темвугілля» 30 тпс. тонн.

2. На основі здійснення дільничних і за- 
гальношахтних стахановських планів підвищен
ня продуктивності праці, які передбачають 
дальшу механізацію основних і допоміжних ро
біт, економію трудових затрат на кожній ви
робничій операції і поєднування професій—під
вищити продуктивність праці ироти рівня, до
сягнутого в 1951 році, на 6 процентів.

3. Мати на кінець року працюючими за гра
фіком один цикл на добу по комбінату «Сталін- 
вугілля» 230 і по комбінату «Артемвугілля» 
130 лав.

4. За рахунок підвищення продуктивності 
вугільних комбайнів і додаткового введення їх 
збільшити у 1952 році проти 1951 року обсяг 
механізованої навало вугілля на шахтах поло
гого і похилого спадання комбінату «Сталінву-

], гілля» на 28,7 процента.
5. Достроково, до 21 грудня, виконати план 

капітального будівництва.
6. Достроково, до Дня Сталінської Консти

туції,—5 грудня виконати річний план житло
вого і культурно-побутового будівництва і зда
ти в експлуатацію житлової площі по комбіна
ту «Сталіивугілля» 47,8 тис. кв. метрів, по 
комбінату «Артемвугілля»—23,5 тис. кв. мет
рів і культурно-побутових об'єктів по комбіна
ту «Сталіивугілля»—20, по комбінату «Артем
вугілля»—6.

7. На основі широкого розгортання соціа
лістичного змагання за економію матеріалів і 
електроенергії, подовження міжремонтних стро
ків роботи устаткування, підвищення продук
тивності праці і неухильного проведення режи
му економії в усіх витратах—добитися знижен
ня вартості вугілля і продукції підсобних під
приємств і дати за рік по комбінату «Сталін- 
вугтлля» 3 млн. карбованців, по комбінату «Ар
темвугілля»—2 млн. карбованців надпланових 
нагромаджень.

8. Забезпечити дальше поліпшення якості 
добуваного вугілля.

по комбінату „Сталіншахтобуд"
1. Достроково до 21 грудня виконати річ

ний план будівельно-монтажних робіт.
2. Достроково до 5 грудня виконати річний 

план введення житлової площі і культурно-по
бутових об'єктів.

3. Підвищити продуктивність праці робітни
ків проти рівня, досягнутого в 1951 році, на 
9 процентів.

4. Знизити вартість будівництва і дати за 
рік 10 млн. карбованців надпланової економії.

Беручи на себе ці відповідальні^ зобов'язан
ня, ми даємо Вам слово, дорогий Йосифе Віс
саріоновичу, що виконаємо їх з честю.

Від усього серця бажаємо Вам довгих років 
життя, сил і здоров'я на благо і щастя нашо
го народу.

Хай живе партія Леніна—Сталіна—натхнен
ник і організатор усіх наших перемог!

Хай живе великий вождь і вчитель радянсь
кого народу товариш Сталін!

Лист обговорено і прийнято на зборах ро
бітників, інженерно-технічних працівників і 
службовців шахт, збагачувальних фабрик, 
будов та інших підприємств і установ ву
гільної промисловості Сталінської області.
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По-більшовицькому добирати і виховувати кадри
Пленум міськкому КП(б)У

Нарада передовиків бурякосіяння 
Української РСР

На пленумі міськкому КП(б)У, 
що відбувся 18 березня, обго
ворено питання про етап добо
ру, розстановки і виховання 
кадрів у міській партійній ор
ганізації.

З доповіддю виступив секре
тар міськкому КП(б)У т. 0. Г. 
Атанов.

—Кадри, — сказав доповідач, 
—є вирішальною силою партій
ного й державного керівництва. 
В умовах поступового переходу 
від соціалізму до комунізму, в 
умовах все зростаючого підне
сення творчої активності мас, 
широкого впровадження передо
вої техніки і досягнень науки 
в промисловість і сільське гос
подарство, роль наших органі
зацій і наших кадрів незмірно 
збільшується.

Більшовицька партія вирос- 
тила^багаточисельні кадри, без- 
завіт&ч віддані великій справі 
будівництва комунізму, озброює 
їх знаннями марксизму-ленініз- 
му, піклується про невпинне 
підвищення їх ділової кваліфі
кації.

Питання підвищення ідейно- 
політичного рівня і ділової ква
ліфікації наших кадрів тепер 
стоять в центрі уваги міськко
му КП(б)У і первинних партій
них організацій. ЗО керівних 
працівників у новому навчаль
ному році поповнюють свої 
знання у вечірній партійній 
школі; 57 чоловік інженерно- 
технічних працівників навчаєть
ся в постійно діючих семінарах 
по вивченню основ економіки 
промислових підприємств, а 68 
товаришів вивчають основи 
марксизму-ленінізму самостій
но. Значна частина керівних 
працівників підвищує свій ідей
но-теоретичний рівень в гурт
ках по вивченню історії ВКП(б).

У минулому році міськком 
партії висунув на керівні поса
ди 65 товаришів, із яких на 
партійну роботу—32 чоловіка. 
Переважна більшість їх успіш
но справляється з своїми обо
в'язками, забезпечує виконання 
державних планів і бере актив

Шість годин вечора. Про
пагандист тов. Веремєєв сидить 
за своїм столом і займається 
службовими справами.

—Що, заняття зривається?— 
запитали в нього.

—Пі, — несподівано відповів 
тов. Веремєєв.

—А де ж слухачі?
—Мабуть спізнюються.
Через півгодини стало відо

мо, що заняття не відбудеться.
—Попереджував і все ж та

ки підвели,—бідкався секретар 
парторганізації тов. Гончаренко.

Без будь-яких причин в гурт
ку по вивченню історії ВКП(б) 
другого року навчання при 
парторганізації будівельного 
управління тресту «Олександ- 
ріявуглерозріз» в цьому році 
не проведено три заняття. Гур
ток відстає від навчального 
плану.

— Надолужимо, — запевняв 
тов. Гончаренко,—час ще є.

Однак, з проведеного занят
тя 17 березня стало ясно, що 
надолужити прогаяне тут не 
так легко. На поставлені запи- і 
тання по темі «Партія більшо- < 

ну участь у громадсько-полі
тичній роботі. Серед них тт. 
Зотов, Філінов, Беренштам, 
Логвиненко, Лебедєв, Миронен- 
ко, Гарасюта та інші.

Однак у справі добору, роз
становки і виховання кадрів є 
ще багато серйозних недоліків. 
Міськком ІШ(б)У, а також ке
рівники трестів, підприємств, 
будов і установ нерідко допус
кали порушення більшовицько
го принципу в доборі кадрів за 
політичними і діловими озна
ками, мало уваги приділяли ви
хованню працівників у дусі не
примиримого ставлеиня до хиб 
і недоліків. Така практика при
вела до того, що протягом 1951 
року було замінено 33 процен
ти номенклатурних працівни
ків; із 74 секретарів первинних 
парторганізацій протягом року 
змінилося 43.

Міськком КП(б)У в 1951 році 
незадовільно працював над ви
хованням кадрів, слабо контро
лював їх роботу. Часто кроніт- 
ка робота підмінювалась адмі
ніструванням і накладенням на 
комуністів партійних стягнень. 
Подібні факти мали місце та
кож у практиці керівників трес
тів, підприємств та будов міста, 
які в минулому році допустили 
велику плинність інженерно- 
технічних працівників.

Доповідач, а також товариші, 
які взяли участь в обговоренні 
доповіді, піддали гострій кри
тиці порочну практику в добо
рі і розстановці кадрів на шах
ті № 3. Начальник цієї шахти 
т. Майборода підбирає кадри за 
приятельським відношенням. З 
цих причин призначені ним 
на керівну роботу тт. Малигін 
і Власов з роботою не справи
лись. Замість того, щоб звіль
нити їх, т. Майборода перево
дить на інші керівні посади.

Серйозпі недоліки в справі 
добору, розстановки і вихован
ні кадрів мають місце у міськ
комі ЛКСМУ, виконкомі міської 
Ради депутатів трудящих, рай
комах і міськкомах профспілок.

Секретар парторганізації 

В ПОЛОНІ САМОПЛИВУ
впків у період індустріалізації І 
країні » пропагандисту тов. Ве- 
ремєєву довго довелось чекати 
відповідей. І щоразу, після мов
чанок, він кидав благальні по
гляди на постійних відповіда
чів. Лише чотири з десяти слу
хачів взяли участь у співбесіді. 
На всі запитання відповідали 
одні і ті ж — секретар партор
ганізації т. Гончаренко, голов
ний інженер т. Равчеєв, на
чальник планового відділу тов. 
Гендель. Але і їх відповіді бу
ли скупими, поверховими. Вони 
свідчили, що ці товариші ко
ристувались старим багажем 
знань.

Низька активність слухачів 
гуртка пояснюється, насампе
ред, непідготовленістю їх. Жо
ден із слухачів не мав при со
бі конспекта, окремі з них на
віть не знали, яка вивчається 
тема.

При комплектуванні гуртка 
тут формально підійшли до 
затвердження складу слухачів. 
Серед них є комуністи непід- 
готовлені до навчання в цьому

кар'єроуправління т. Білоконєв 
критикував керуючого Семенів- 
ським трестом т. Бєлова, який, 
не бажаючи розібратись у спра- 

I ві, дає розпорядження, що йдуть 
па шкоду виробництву, а якщо 
хто наважиться їх не викону
вати, накладає стягнення або 
зовсім звільняє від роботи. Так 
сталось з начальником кар'єро
управління т. Отарапівілі, якого 
безпідставно звільнено з по
сади.

Про недоліки в доборі кадрів 
у торговельних організаціях 
міста розповів у своєму висту
пі начальник міського відділу 
міліції т. Прудкий. Він навів 
ряд фактів, колп людей, які не 
виправдали себе на роботі в 
змішторзі, їх приймають на 
ту ж роботу у відділ робітничо
го постачання і навпаки.

Начальник відділу кадрів трес
ту «Олександріяву глерозріз»
т. Логвин і секретар парторга- 
пізації будівельного управління 
Семеиівського тресту т. Лп- 
жепкін критикували міськком 
КП(б)У за поверхове керівниц
тво добором і вихованням кад
рів.

— За 11 місяців, — сказав 
т. Логвин,—у будівельному уп
равлінні змінилось 5 старших 
інспекторів по кадрах, в Семе- 
нівському тресті—4, а в управ
лінні будівництва жител—3 на
чальники виробничо-технічного 
відділу.

В обговоренні доповіді також 
взяли участь: секретар партор
ганізації тресту «Укрвуглемон- 
таж» т. Савченко, начальник 
міського відділу МДБ т. Амур, 
секретар парторганізації Олек
сандрійської брикетної фабрики 
т. Мироненко, завідуючий відді
лом партійних, профспілкових 
і комсомольських організацій 
МК КП(б)У т. Петросов, голова 
виконкому міської Ради т. Лу- 
ценко та інші. Всього 16 чо
ловік.

Па заслухане питання пле
нум міськкому КП(б)У прийняв 
розгорнуте рішення.

гуртку. Так, наприклад, кан
дидат в члени ВКІІ(б) тов. Ка- 
пустін має освіту за 3 класи, 
і тут же навчаються слухачі з 
вищою і середньою освітою. 
Таке навчання тов. Капустіпу 
дає мало користі.

Але не тільки в цьому при
чина низького рівня проведен
ня занять. В ході останнього 
заняття з'ясувалось, що і про
пагандист т. Веремєєв слабо 
готувався до нього. Після опи
тування він перейшов до вив
чення нової теми. Розгорнув
ши наспіх, неохайно складе
ний конспект, тов. Веремєєв 
прочитав його від початку до 
кінця. Читка була надто ко
роткою і не розкривала навіть 
основних питань до теми. То
му й не дивно, що з усього 
сказаного пропагандистом, слу
хачі мало що зрозуміли.

Всі ці хиби — результат са- 
мопливу в партійному навчан
ні комуністів, результат відсут
ності дійового контролю і до
помоги з боку партійної орга
нізації.

С. МІркотан.

У Києві відбулась республі
канська нарада передовиків 
бурякосіяння Української РСР. 
У роботі наради взяли участь 
близько 1.000 чоловік.

З величезним піднесенням 
учасники наради обрали до 
почесної президії ІІолітбюро 
ЦК ВКП(б) на чолі з вождем 
більшовицької партії і радянсь
кого народу товаришем II. В. 
Сталіним.

Учасники наради заслухали 
і обговорили доповідь заступ- 

I пика Голови Ради Міністрів 
УРСР тов. М. Д. Бубновського 

1 «Про підсумки виконання зо
бов'язань, взятих буряководами 
України перед товаришем ІІ. В. 

І Сталіним у 1951 році, і про 
заходи по піднесенню врожай
ності цукрових буряків у 1952 

, році».
Завдяки величезній допомозі, 

поданій більшовицькою пар
тією, радянським ..урядом і осо
бисто товаришем II. В. Сталіним 
сільському господарству Ук
раїни, буряководи республіки 
виростили в минулому році ви
сокий врожай цукрових буря
ків. Державний план заготівель (РАТАУ).

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

Не забувати про взяті 
зобов'язання

Буряководи колгоспу «Шлях 
до комунізму» цього року взя
ли зобов'язання виростити 
високий урожай цукрових бу
ряків. Для забезпечення ви
конання їх в рільничих брига
дах і ланках розроблені і зат
верджені агротехнічні заходи.

Однак ці заходи’ викопують
ся незадовільно. Снігозатри
мання, наприклад, яке передба
чалося провести на всій площі 
посіву, проведено лише в пер
шій рільничій бригаді. Друга 
рільнича бригада т. Кривошеї 
цього заходу не виконала. Лише 
дві лапки з 8 виконали дове- 

' дені завдання по вивезенню 
перегною на закріплені площі.

Тепер, колп до сівби цукро
вих буряків залишилось неба
гато часу, повинен бути старан
но підготовлений весь необхід
ний сільськогосподарський ін
вентар, який би забезпечив своє
часне і високоякісне проведен
ня передпосівного обробітку 
грунту і сівби. Але й про це 

і тут не дбають. 

Вінницька область. Тракторна бригада комуніста Йосипа Васи
льовича ШИМАНСЬКОГО з Стрижавської МТС Вінницького району 
—одна з кращих в області. У колгоспі імені Кірова, де бригада пра
цювала в минулому році, зібрано по 409 центнерів цукрових б«ряків з 
гектара на площі 75 гектарів, а на площі 1300 гектарів—по 16 цент
нерів зернових з гектара.

На знімку: тракторна бригада виїжджає з МТС до місця роботи 
в колгосп імені Кірова. Фото Ю. Копита (Прескліше РАТАУ).

буряків виконано на 112 про
центів. 11а цукрові заводи на
дійшло буряків на 24 мільйо
ни центнерів більше, ніж у 
1950 році, і на 37 мільйонів 
центнерів більше, ніж у дово
єнному 1940 році.

Виступаючи в дебатах, про
мовці ділились досвідом, викри
вали причини відставання ок
ремих колгоспів, районів і об
ластей у вирощуванні цієї най
важливішої технічної культу
ри, намічали заходи по усунен
ню хиб. Всього виступило 34 
чоловіка.

На нараді виступив секретар 
ЦІЇ КІІ(б) України тов. Г. Є. 
Гришко.

В роботі паради взяли участь 
секретар ЦК КП(б) України 
тов. 0. 1. Киричепко, заступ
ник Голови Ради Міністрів 
УРСР тов. А. II. Єременко, за
ступник міністра харчової про
мисловості СРСР тов. М. Я. 
ІІаршиков.

З величезним піднесенням 
учасники наради прийняли, ві
тального листа товаришеві її. В. 
Сталіну.

і Для вчасного закриття воло
ги на площі посіву цукрових 
буряків необхідні чотири КОМ **• 
плекти шлейфів, яких в колгос
пі зовсім немає. Невистачає 
також двох важких котків.

Тривожний стан з підготов
кою до сівби цукрових буряків 
і в колгоспі імені Леніна (Про- 
топопівка). Тут навіть агротех
нічні заходи, які доведені брига
дам і ланкам, вироблені фор
мально, без врахування соціа
лістичних зобов'язань, взятих 
колгоспниками.

Навіть занижені плани по 
заготівлі місцевих добрив, 
снігозатриманню тощо залиша
ються невиконаними.

Високий урожай цукрових 
буряків можна виростити лише 
при умові суворого дотримання 
всіх вимог агротехніки. Якраз 
про це забувають керівники 

| колгоспів «Шлях до комунізму» 
та імені Леніна тт. Гордецький 
і Тищенко.

0. Патюк, 
агроном бурякобази.



П'ятниця, 21 березня 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

Успішно завершити квартальний план
НАРАДА

У міському комітеті 
відбулася нарада господарників 
Семенівського тресту, яка обго
ворила питання про виконання 
соціалістичних зобов'язань, взя
тих па перший квартал.

З повідомленням виступив на
чальник будівельного управлін
ня тов. Святець. Він сказав, 
що будівельники вживають всіх 
заходів для успішного здійс
нення виробничої програми 
першого кварталу. Розроблені і 
доведені до кожної бригади 
конкретні завдання на березень.

— Однак, одних наших зу
силь мало, — підкреслив тов. 
Святець,—Нам потрібна допо
мога тресту. Кілька днів зряду 
ми вимагаємо бульдозер, а нам 
його не дають. Це позбавляє 
можливості провадити земляні 
роботи.

—На будівельних дільницях 
нашого упмвлінпя, — сказав 
тов. Круглім??:— надто повільно 
виконує завдЖія по сантехні
ці Олександрійське монтажне 
управління. Для прискорення

За комплексну стахановсьну 
роботу всіх бригад

Після об'єднання обох діль
ниць в одну виникла потреба 
прискорити проходку гірничих 
виробок.

Ми, прохідники, перебудува- 
ліцсвою роботу відповідно до 
зрс^шіх завдань. Щоб впора
тись з ними, організували ком
плексну стахановську бригаду. 
Вона складається з прохідни
ків, вагонників, відкатників, 
доставіциків лісоматеріалу. До
поміжні робітники закріплені 
за кожним прохідником. Вони 
виконують певні завдання.

Робота по-новому принесла 
зпачні успіхи. При проходжен
ні збірного штреку 1-3-БІС ми 
добились значного поліпшення 
організації праці. Якщо рані
ше бувало так, що окремі про
хідники не встигали вибрати 
вугілля і закріпити вибої, че
рез що виникали простої, то 
тепер у пас таких випадків не 
трапляється.

Коли, скажемо, я не встиг 
доставити раму, то це завдан
ня виконує прохідник наступ
ної зміни.

Чіткість, злагодженість, орга-

27 річних норм
„Техніка без людей, які оволо

діли технікою, — мертва. Техніка 
на чолі з людьми, які оволоділи 
технікою, може і повинна дати 
чудеса",—вчить товариш Сталін.

Ця геніальна вказівка товариша 
Сталіна є для нас, радянських лю
дей, керівництвом у всій нашій 
роботі. Я особисто завжди праг
ну досконало вивчити механізм з 
тим, щоб взяти від нього все, до
битися найбільшої продуктивнос
ті праці при мінімальній затраті 
матеріальних засобів і фізичної 
сили. За свою більш як тридця
тирічну практику я завжди ста
рався удосконалити свій верстат, 
поліпшити його роботу.

На Львівський інструменталь
ний завод я прийшов у 1946 ро
ці, після демобілізації з Радянсь
кої Армії. Мене зарахували на 
посаду токаря-універсала в інс
трументальний цех.

Токарний верстат, який за мною 
закріпили, був випущений ще до 
війни заводом „Красний пролета- 
рий“. Він мав дані: висота цент
рів до 200 міліметрів, відстань 
між центрами—1,5 метра. Шпин

ГОСПОДАРНИКІВ СЕМЕНІВСЬКОГО ТРЕСТУ
партії темпів нам зараз потрібні в дос

татній кількості лісоматеріал і 
цегла. Необхідно створити запас 
щебню, щоб під час бездоріжжя 
нормально працювати.

Начальник будівельного уп
равління тов. Бояровський до
повів про те, що керований ним 
колектив вже виконав кварталь
ний план житлового будівниц
тва і зараз закінчує ряд соці
ально-культурних та побутових 
споруд.

Керуючий трестом «Укрвугле- 
монтаж» тов. Кокушкін підкрес
лив, що між монтажниками і 
будівельниками відсутня спів
дружність. Керівники Семенів
ського тресту тт. Бєлов і Ва
сильєв поверхово займаються 
питаннями виробництва, не 
координують роботу монтажни
ків та будівельників.

Головний інженер Семенівсь
кого тресту тов. Васильєв вка
зав на недоліки в діяльності 
тресту «Укрвуглемонтаж». Од
нак він нічого не сказав про за
ходи, які ним вживаються для 

пізованість відрізняє нашу 
бригаду від інших. Ми не втра
чаємо жодної робочої хвилини. 
Здачу і прийом зміни прова
димо в лаві.

Хоча заміри робимо раз на 
місяць, кожний з нас знає 
скільки він пройшов і який у 
нього заробіток.

Створення комплексної брига
ди дало можливість нам підви
щити продуктивність праці на 
20—30 процентів.

Такі бригади треба організу
вати на всій шахті. Слід зва
жити, що злагодженості мож
на досягти лише при умові 
правильного комплектування 
бригад, врахування досвіду гір
ників.

Успіх буде забезпечений 
тільки в тому разі, коли кож
ний з прохідників знатиме, що 
в наступну зміну його не під
ведуть.

Слід створити постійні брига
ди і забезпечити їм всі умови 
для того, щоб день у день під
вищувався видобуток вугілля.

М. Краєцов, 
прохідник шахти № 2.

дель мав обороти від 24 до 520. 
Потужність електродвигуна ста
новила 3,5 кіловата. Коробка 
швидкостей була без фракціона, 
хід прямий від включення мотора.

Спочатку мені довелося багато 
займатися над підвищенням своєї 
кваліфікації, бо за час війни я 
відвик від роботи токаря. Вивчен
ня досвіду передових підприємств 
і знатних новаторів виробництва 
тт. Борткевича, Викова. Маркова, 
Семинського та інших знатних 
верстатників допомогло мені на
долужити упущене і перейти до 
швидкісних методів обробки ме
талу.

В освоєнні методів швидкісного 
різання, модернізації верстата ме
ні допомогли інженерно-технічні 
працівники заводу і наукові спів
робітники Львівського політех
нічного інституту.

Модернізуючи свій токарний 
верстат, я замість старого елек
тродвигуна поставив новий, більш 
потужний, в 7, 5 кіловата. Плоскі 
шківи замінив на текстропні. Це 
дало можливість не тільки збіль
шити загальну потужність верста

поліпшення керівництва буді
вельними управліннями, та про 
виконання плану першого квар
талу.

Начальник комбінату тов. 
Чернегов вказав па необхідність 
рішуче піднести темпи, налаго
дити повсякденний зв'язок між 
будівельниками і монтажни
ками.

В своєму виступі секретар 
і міського комітету партії тов. 

Атанов підкреслив, що госпо
дарники і керівники парторга- 
нізацій Семенівського тресту 
погано використовують внутріш
ні резерви, миряться з недолі
ками, не борються за високу 
якість і зниження собівартості 
будівництва.

Будівельні управління повин
ні успішно виконати не тільки 
план, але й взяті підвищені 
зобов'язання, щоб з перших 
днів другого кварталу працюва
ти на високому рівні.

11а нараді виступили також 
тт. Русинський, Колесніков та 
Бек.

В Олександрійському будівельно- 

монтажному управлінні тресту 

„Укрвуглемонтаж" по-стахановсь- 

кому працює слюсар М. Покотило. 

Він щозміни виконує по півтори 

норми при відмінній якості робіт.

На знімку: ЛІ. Покотило.

Фото. Г. Танського.

та, але і підвищити обороти шпин
деля до 1.110. Стара конструк
ція підшипників також не забез
печувала збільшену швидкість 
шпинделя, ставалися часті закли
нювання. Щоб запобігти їм, я про
різав широкі канавки по краях 
підшипника: з лівою і з правою 
спіраллю по всій довжині підшип
ника. Це забезпечило постійне і 
рівномірне надходження мастила 
під час роботи шпинделя. Раніше 
мастило доводилось заливати че
рез кожну годину — півтори, а 
тепер його вистачає на два—три 
місяці. Раніше змазування роби
лося примусово з допомогою „гно
та". Тепер змазування провадить
ся шляхом розбризкування в ко
робці швидкостей на підшипники.

Коли я приходжу на зміну, тс 
насамперед старанно оглядаю 
верстат. Де треба, кріплю, потім 
обтираю паралелі і знову змазую 
всі тертьові частини механізму 
верстата. Перед обідом знову 
протираю паралелі. Я працюю на 
твердих сплавах по обробці лего
ваних і швидкоріжучих марок 
сталі і тому старанно стежу, щоб 
дрібна стружка і часточки металу 
не осідали на тертьових части
нах суперта і паралелей, особли
во під час чернової обробки ме-

Ми вимагаємо припинення 
бактеріологічної війни 
Гнівний протест українського народу

Американські імперіалістичні 
бандити застосовують в Кореї 
і Північно-Східному Китаї бак
теріологічну зброю. Все прог
ресивне людство рішуче протес
тує проти цих страхітливих 
злодіянь кривавих паліїв війни.

У Москві, Ленінграді. Мінську, 
Ризі, Каунасі і інших містах Ра
дянського Союзу проходять ба
гатолюдні мітинги і збори. Тру
дящі таврують ганьбою амери
канських агресорів, чиї руки в 
крові багатьох тисяч жінок, 
дітей і стариків, і вимагають 
суворо покарати знахабнілих 
злочинців.

Страхітливі злочини амери
канських імперіалістів, які 
застосовують бактеріологічну 
зброю в Кореї і Північно-Схід
ному Китаї, викликали найглиб
ше обурення українського на
роду. Разом з усім радянським 
народом трудящі України рішу
че протестують проти нового 
злочину американських інтер
вентів у Кореї.

На багатолюдному мітингу 
колективу київського заводу 
«Ленінська кузня» виступила 
стахановка ливарного цеху,

------------

Впроваджуємо методи новаторів
На рудоремонтному заводі 

став ініціатором швидкісного 
різання металу токар Іван За- 
харченко. Чимало верстатників 
механо-збирального цеху вирі
шили вивчити його досвід. З 
допомогою начальника цеху т. 
Брзежинського і голови цехово
го комітету т. ПІтепгелова ор
ганізовані спеціальні заняття.

На цих заняттях тов. Захар- 
ченко розповідає про свої при-

Районні збори колгоспної
Цими днями в приміщенні 

міського драматичного театру 
відбулися збори комсомольців і 
молоді колгоспів району.

Збори обговорили доповідь 
секретаря райкому ДКСМУ 
т. Кошелєва про завдання ком
сомольців і молоді району в 
період підготовки і проведення 
весняно-польовпх робіт, виро
щування високих врожаїв усіх

І талу, знімання окалини. Правиль
но використовуючи верстат, мені 
вдалося добитися високої про
дуктивності праці. Якщо раніше 
швидкість різання не перевищува
ла 50—70 метрів на хвилину, то 
тепер середня швидкість різання 
становить 300 метрів. П'ятий рік 
я працюю на цьому верстаті, за 
цей час виконав 27 річних норм. 
За чотири роки, при двозмінній 
роботі, верстат ні разу не зупи
нявся на ремонт.

В успішній роботі токаря ве
личезну роль відіграє добре ор
ганізоване робоче місце. Інстру
мент токаря - швидкісника дуже 
різноманітний {'численний. В моє
му робочому ящику, наприклад, 
більше 250 різних різців, свердел, 
пристроїв. Треба додержувати 
строгого порядку в його зберіган
ні. Найбільш ходовий інструмент, 
який часто застосовується, пови
нен розміщатися на передньому 
плані і бути завжди на виду.

Все, що я зробив для збільшен
ня потужності, підвищення про
дуктивності і довговічності свого 
верстата, може зробити кожний 
токар нашої країни.

К. Карпов, 
токар-швидкісник Львівського 

інструментального заводу. 

шшпельниця т. Колбасіна.
—Американські вбивці, — 

сказала вона,—вдались до бак
теріологічної війни. Своїми 
кривавими злочинами вони пе
ревершили гітлерівських воєн
них злочинців. Трудящі Укра
їни, як і всі радянські люди, 
вимагають негайно припинити 
застосування бактеріологічної 
зброї.

В одностайно прийнятій резо
люції колектив заводу палко 
підтримав заяву голови Китай
ського народного комітету за
хисту миру і боротьби проти 
американської агресії ГоМо-жо 
і звернення голови Всесвітньої 
Ради Миру Фредеріка Жоліо- 
Кюрі, висловив свій гнівний 
протест проти злодіянь амери
канських агресорів, які засто
совують бактеріологічну зброю.

Мітинги протесту проти за
стосування бактеріологічної 
зброї відбулися також на київ
ському заводі «Більшовик» і в 
Академії наук УРСР.

(РАТАУ).

йоми праці, а інженер-технолог 
тов. Герасимов читає лекції 
про нові методи в роботі.

Впроваджуючи передові ме
тоди, токарі Микола Бутов, 
Володимир Кубраченко, Володи
мир Баленко і інші добиваються 
виконання норм па 200—300 
процентів.

голова завкому 
заводу.

М. Ключников, 
рудоремонтного

молоді
сільськогосподарських культур 
і дальшого розвитку громадсь
кого тваринництва у 1952 році.

В обговоренні доповіді взяли 
участь доярки бурякорадгоспу 
«Комінтерн» тт. Чернишова і 
Механько, групорг комсомоль
ської групи тракторної бригади 
т. Кодак, секретар райкому 
КП(б)У т. Рибак та інші.' Всьо
го по доповіді виступило 13 то
варишів.

Збори колгоспної молоді прий
няли вітального листа вождю 
трудящих, кращому другові мо
лоді Й. В. Сталіну.

В. Глоба, 
завідуючий відділом кадрів 

райкому ЛКСМУ.

Якісне ЛИТВО
Для виготовлення деталей по 

ремонту обладнання підпри-. 
ємств буровугільної промисло
вості на рудоремонтному заводі 
невнстачало потрібної кількості 
сталі.

Недавно на заводі обладнана 
і вступила в дію електрична 
піч. Дапо вже перту плавку 
сталі. Одержане сталеве литво 
якісне і задовольняє потреби 
заводу у виготовленні запасних 
частин.

Сталевари тт. Рудепко і Виш- 
невський, освоюючи методи 
плавки, з кожним разом поліп
шують якість продукції.
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О. Ю. Кобилянська До Міжнародної економічної наради в Москві
Видатна українська письмен

ниця демократичного напряму 
Ольга Юліанівна Кобилянська на
родилася 27 листопада 1863 року 
на Буковині. На початку 90-х 
років Кобилянська оселилася у 
Чернівцях, де й прожила все 
своє життя. Головною темою в 
творчості Кобилянської е змалю
вання тяжкої долі жінок в умовах 
капіталізму. Героїні ранніх її тво
рів (повісті „Людина", „Царівна") 
—молоді дівчата, які борються за 
свої громадянські права, людську 
гідність і право на самостійну 
працю.

Значне місце в творчості Ольги 
Кобилянської займає змалювання 
становища західно-у країнського 
селянства, що переживало тяжкий 
національний гніт за часів Австро- 
У горської імперії та жорстоку 
експлуатацію поміщиків і капіта
лістів.

В ряді оповідань („Лист засуд
женого на смерть вояка до своєї 
жінки", „Назустріч долі" та ін.) 
О. Кобилянська відбила події пер
шої світової війни і протест селян 
проти кровопролитної бойні, затін

еної імперіалістами.
Л^Ца кращих творах Кобилянської 
виразно помітний вплив реалістич
ного методу великих російських 
письменників Льва Толстого і 
Тургенєва.

Проживаючи в Чернівцях, Коби
лянська терпіла страшний гніт 
боярсько-румунської окупації. 
Агенти сигуранци (поліції) вдира
лися в квартиру письменниці, ро

Про шкільний
При Новопилипівській семи

річній школі, як і в інших 
школах району, працює буфет. 
Та в ньому, крім резинок і 
пер, нічого не продають. За 
останній час лише кілька разів 
завозили сюди хлібопекарські 
вироби.

Голова Новопилипівського 
сільського споживчого товарис
тва т. Гладир на скарги пра
цівників школи про погану 
роботу буфету лише руками 
розводить, мовляв, що я вдію, 
коли мені не занаряджують 
кондитерських виробів та бу
лочок.

Подібну бюрократичну від-

Працівники Байдаківської бри
кетної фабрики в листі до редак
ції скаржилися на те, що в бу
динку №36 по вулиці Гоголя в 
селищі Окгябрському невідремон- 
товані дахи на сараях, відсутні 
плити в квартирах та інше, а ди
рекція фабрики не вживає захо-

Вивести
У свій час колгоспу імені 

Будьонного було дозволено реа
лізувати на колгоспному ринку 
частину вибракуваного поголів'я 
худоби.

Правління колгоспу доручило 
що відповідальну роботу Карпу 
Кришню, який, до речі, вже 
притягався до судової відпові
дальності за розкрадання кол
госпного добра.

Підібравши собі подібних 
людей, Кришень розгорнув 
активну торгівлю. Яка користь 
від неї колгоспу, видно з 
таких фактів.

5 лютого на Олександрійсь
кому м'ясокомбінаті було заби
то трьох волів. 264 кілограми 
одержаного м'яса Кришень за 
шахрайськими звітами буцім-то

(До десятиріччя з дня смерті)
били обшуки, забирали рукописи 
її творів. Ольга Кобилянська разом 
з усіма трудящими Буковини 
мріяла про возз'єднання з Радян
ською Україною. II» мрія здійсни
лася в червні 1940 року, коли 

радянський уряд визволив з-під 
гніту румунських бояр Буковину 
і вона була возз'єднана в єдиній 
Українській Радянській державі— 
невід'ємній і складовій частині 
великого Радянського Союзу. „До 
днів безмежної радості і щастя 
довелося мені дожити",—писала 
вона в той час.

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
буфет забули
повідь можна почути і від 
завідуючого райторгвідділом т. 
Семехи:

— Я планую постачання 
шкільнпх буфетів, а чому їх 
не забезпечують кондитерськи
ми виробами не знаю,—гово
рить він.

Пора голові райспоживспілки 
т. Коваленку подбати про 
наведення порядку у постачан
ні шкільних буфетів необхідни
ми виробами.

І, ГІлевич,
голова райкому профспілки 

працівників початкової 
і середньої шкіл.

Слідами неопублікованих листів
дів до поліпшення побутових умов 
робітників.

Цього листа було надіслано 
заступнику керуючого трестом 
„Олександрівнугілля*т. Гребньову.

Як повідомив редакцію т. Греб- 
ньов, факти, наведені в листі, 
підтвердились.

злочинців на чисту воду
продав майже наполовину де
шевше існуючих середньо-ри- 
ночних цін. На половину де
шевше за тими ж звітами 
реалізував Кришень і жир, 
лівер, голови та ноги.

Представивши такі звіти у 
бухгалтерію колгоспу і впев
нившись, що правління кол
госпу і ревізійна комісія не 
звертають уваги на низькі 
ціни за продані м'ясопродукти, 
Кришень і компанія, до якої 
ввійшли колгоспник Онопрій 
Гаркуша і ветсанітар Мармаза, 
активізують далі свої дії.

14 лютого вони забивають 
чотирьох волів і звітують пе
ред правлінням, що 431 кіло
грам м'яса продано теж за 
попередніми цінами. Нерідко

Порівнюючи страшне минуле з 
ясним радісним життям, яке при
несла трудящим Буковини радян- 

1 ська влада, Ольга Кобилянська 
писала: „Одні працювали, як чор
ні воли, на багачів, а другі роз
кошували... Так було цілі століття 

І на землях Буковини, аж поки не 
І покликали багатіїв на суд народ

ний.
Радянська влада ніби могутнім 

крилом змела кривду і несправед
ливість. наче порох змела все, що 
стояло на шляху трудівників і не 
давало їм жити, радіти світом. Се? 
лянин підвівся з колін, робітник 
випростав свої зігнуті плечі, а 
безробітний знайшов працю-году- 
вальницю. І інша дорога постала 
перед людиною... Тільки тепер нам 
милі світлі дні".

Коли гітлерівські фашистські 
орди напали на Радянський Союз, 
О. Кобилянська кинула заклик:

„Здобутого щастя не віддамо 
нікому!". Письменниця померла 
21 березня 1942 року в тяжких 
умовах німецько - фашистської 
окупації.

Радянський народ глибоко ша
нує пам'ять видатної української 
письменниці—Ольги Кобилян
ської. Її твори рік у рік видають
ся великими тиражами, ім'ям її 
названі колгоспи, вулиці, кінотеат
ри. В будинку, де вона жила, 
створено літературно-меморіаль
ний музей.

0. Бабишкіи. 
кандидат філологічних наук.

Чому позбавили нас 
електроосвітлення?
Посьолок Вербова Лоза роз

ташований поряд з електростан
цією. Тут проживає багато ро
бітників підприємств вугільної 
промисловості. Весь час посьо
лок був електрифікований, але 
з минулого місяця електростан
ція перестала постачати його 
жителів електроенергією, навіть 
трансформатор зняли.

Так і живуть робітпики без 
електричного світла. Хто ж 
подбає про забезпечення посьол- 
ка Вербова Лоза електроосвітлен
ням?'

В. Сафроненко, 
робітник шахти №2.

Будинок № 36 внесено в титуль
ний список капітального ремонту. 
У березні—квітні він буде відре
монтований.

За халатне ставлення до своїх 
обов'язків на керуючого будинком 
т. Посмика накладено адміністра
тивне стягнення.

забійна вага худоби по звіту 
була значно менша допустимих 
норм. Так вони реалізували 18 
волів.

За час 19, 21 і 26 лю
того цією ж компанією за 
таким же принципом було реа
лізоване м'ясо з 14 голів сви
ней.

Так, обвівши навколо пальця 
довірливих керівників колгоспу, 
ці злодії присвоїли тисячі кар
бованців колгоспних коштів.

Справа Кришня заслуговує 
уваги районної прокуратури, 
яка повинна вивести злочинців 
па чисту воду і повернути за
подіяні збитки колгоспу.

М. Єфімов.

ПРАГА. (ТАРС). Агентство Те- 
лепресс передає: В Бомбеї відбу
лась Всеіндійська конференція по 
підготовці до Аііжнародної еко
номічної наради в Москві. На кон
ференції були присутні близько 

. 100 делегатів, що представляють 
' ділові кола Індії, промисловців, 

економістів і громадських діячів, 
які є членами восьми місцевих 
комітетів по підготовці до наради.

Відкриваючи конференцію, го
лова правління автомобільної ком
панії „Прем'є отомобайлс" (Бом
бей) Хірачанд Валчанд вказав на 
величезний інтерес, який прояв
ляють індійські ділові кола до 
московської наради. Інші визнач
ні представники ділових кіл, вис
тупаючи на конференції, підкрес
лили, що Індія має потребу в роз
витку торгівлі з усіма країнами.

Учасники конференції обрали 
делегацію в складі 25 чоловік як 
представників Індії на Міжпарод- 

’ ній економічній нараді.
♦ * *

БЕЙРУТ. (ТАРС). За повідом
ленням преси, 15 березня під го

ПОВІДОМЛЕННЯ
комісії Міжнародної асоціації юристів-демократів 

про злочинне використання бактеріологічної зброї 
американськими інтервентами в Кореї

ПХЕНЬЯН, 17 березня. (ТАРС). 
Комісія Міжнародної асоціації 
юристів-демократів, яка перебуває 
в Кореї, передала пресі таке по
відомлення:

„КОМЮНІКЕ ДЛЯ ПРЕСИ.
Комісія, призначена Міжнарод

ною Асоціацією Юристів-Демо- 
] кратів для розслідування зло- 
| діянь, що чиняться в Кореї, за

вершила збирання доказів і неза
баром приступить до складання 
своєї доповіді. Проте, зважаючи 
на настійну необхідність, вона 
надсилає сьогодні телеграму пре
зидентові, віце-президентам і сек
ретаріатові Міжнародної Асоціа
ції і дозволяв опіблікувати текст 
вказаної телеграми в пресі.

Брандвейнер, голова комісії. 
Корея, 16 березня 1952 р.“. 
„Комісія, направлена М жнарод- 

ною Асоціацією Юристів-Демо
кратів для розслідування заяв про 
злочини, закінчила розслідування 
в Кореї і тепер підготовляє свою 
доповідь. Однак ми вважаємо не
обхідним невідкладно інф ірмувати 
Вас, що ми окремо провели вив
чення відносно заяв про те, що 
американські війська застосову
ють бактеріологічну зброю. Ми 
одержали докази, які, на нашу 
думку, підтверджують, що мухи й

Підписи:
Брандвейнер (Австрія)—голова, Кавальєрі (Італія) 
—віце-голова, Де-Брітто (Бразіліяі, Гастер (Англія), 
Жак'є (Франц я), Ке Бі-нянь (Китай), Моєренс 
(Бельгія), Васильківська (Польща)".

Переговори про перемир'я в Кореї
ПЕКІН. (ТАРС). У повідомлен

ні кореспондента агентства Сінь- 
хуа від 16 березня говориться:

Сьогодні почалися засідання 
штабних офіцерів по пункту 4-му 
порядку денного переговорів про 
перемир'я в Кореї. Штабний офі
цер корейської і китайської сто
рони вказав, що розумного врегу
лювання по пункту 4-му порядку 
денного слід було б досягти вже 
давно на основі пропозиції нашої 
сторони від 5 березня. Факти за 
останні місяці, сказав він, довели 
народам усього світу, що висуну
тий американцями принцип „доб
ровільної репатріації" або „не на
сильної репатріації" є злочинним 
принципом. Багато захоплених у 
полон військовослужбовців нашої 
сторони загинули в результаті ка
тування, що застосовувалося з 
метою нав'язати їм цей принцип.

На сьогоднішньому засіданні 
офіцер корейської і китайської 
сторони заявив рішучий протест 
проти влаштованої американцями 
13 березня кривавої розправи над 
нашими полоненими військово
службовцями в таборі для війсь
ковополонених на острові Коч- 
жедо.

На засіданні штабних офіцерів, 
які обговорюють пункт 3-й поряд

ловуванням прем'єр-міністра Са
мі Сольха відбулось засідання 
вищої ради внутрішньої безпеки 
Лівану. Поряд з іншими питан
нями на засіданні обговорювалось 
питання про видачу закордонних 
паспортів представникам різних 
ліванських організацій, які вия
вили бажання взяти участь у 
Міжнародній економічній нараді 
в Москві.

Як вказує газета „Аль-Яум", 
рада вирішила не видавати пас
портів делегатам на цю нараду.

* * *
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Як по

відомляє кореспондент агентства 
Юнайтед Пресе з Буенос-Айреса, 
Аргентіна буде представлена на 
наступній Міжнародній економіч
ній параді в Москві делегацією з 
6 чоловік.

Ініціативна комісія по підготов
ці до участі Аргентіни в Міжна
родній економічній нараді пові
домила, що аргентінську делега
цію очолить професор технічно
го факультету університету Лап- 
лати Філіпе Фрейре.

інші комахи такого характеру, 
який досі був невідомий в Кореї, 
були знайдені за останні тижні в 

! багатьох районах при обставинах 
(температура, кучність, характер 
грунту й інші фактори, пог-*едні 
польоти літаків, що кружляли над 
цими районами, знайдено залишки 
снарядів (англійське слово кон
тейнере), які вказують на те, що 
ці комахи були закинуті (англій
ське слово депозитед) групами 
або масами з повітря. Багато з 
цих комах, як встановили гіь.7 ~ ні- 

І ти, були заражені холерою,"'‘•пир^й.
чумою і іншими заразними хворо
бами. Захворювання холерою і 
чумою сталися протягом кількох 
днів після того, як були знайдені 
ці комахи і тільки безпосередньо 
поблизу від місць їх закидання. 
Ми були безмірно вражені факта
ми, які ми встановили і як-, на 
нашу думку, є незаперечними. Ми 
подамо нашу остаточну доповідь 
у встановлений строк? Далі буде, 
але з огляду на невідкладну важ
ливість цього питання ми повідом
ляємо вас про ці факти і зали
шаємо за собою право опубліку
вання цієї телеграми в пресі. Те
леграма надсилається президенто- 

і ві, віце-президентам і секретаріа
тові асоціації.

ку денного, американська сторона 
погодилася встановити по п'яти 
пунктів вивантаження в тилу, а 
також вилучити з свого проекту 
угоди статті, що стосуються так 
званої „дислокації та концентра
ції військ". Наша сторона пого
дилась, що в тих випадках, коли 
інспекційна група нейтральних 
країн може гарантувати, що зброя 
і боєприпаси, доставлені в Корею, 
не мають характеру підкріплень, 
то секретна конструкція і технічні 
дані зброї та боєприпасів, достав
лених у Корею, не повинні інс
пектуватися.

Тепер єдиною перешкодою до 
досягнення повної угоди на засі
даннях штабних оф перів по пунк
ту 3-му порядку денного є неро
зумне заперечення американців 
проти висунутих нашою стороною 
кандидатур нейтральних країн, які 
повністю відповідають встановле
ному визначенню. З метою швид
кого врегулювання цього питання 
наша сторона знову закликала 
американську сторону відмовитися 
від свого заперечення проти вису
нутих нашою стороною кандида
тур нейтральних країн.
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За бойову роботу,
• •товариші

На одній з найважливіших 
ділянок будівництва комунізму 
трудяться працівники вугільної 
промисловості. Від їх роботи 
набагато залежать темпи роз
витку народного господарства. 
Ось чому гірники зобов'язані 
день у день виконувати і пере
виконувати державний план.

Усвідомлюючи свою велику 
відповідальність перед країною, 
шахтарі Сталінської області 
звернулась до всіх гірників і 
шахтобудівників з патріотичним 
закликом розгорнути соціаліс
тичне змагання за дострокове 
виконання плану 1952 року.

В своєму листі до товариша 
Сталіна донецькі шахтарі бе

руть на себе нові підвищені зо
бов'язання по дальшому підне
сенню видобутку вугілля, під
вищенню продуктивності праці, 
зниженню собівартості палива, 
успішному здійсненню планів 
капітального будівництва, спо- 

/рудженню жител і культурно- 
побутових об'єктів.

Заклик гірників Всесоюзної 
кочегарки повинні підхопити 
шахтарі, брикетники, будівель
ники, всі працівники вугільної 
промисловості Олександрії.

Нині, коли трудящі міста бо
рються за виконання і переви
конання виробничої програми 
першого кварталу, завдання по
лягає в тому, щоб в ці дні до
битись ритмічної роботи, під
тягнути відсталі підприємства, 
дільниці, цехи до рівня пере
дових.

Па окремих підприємствах, 
зокрема, Байдаківській брикет
ній фабриці та на ряді буді
вельних управлінь Семенівсько- 
го тресту немає бойової триво
ги за долю плану. Тут госпо
дарники намагаються виконати 
виробничі завдання не шляхом 
кращої організації праці, пов
ного використання механізмів, 
підвищення культури вироб
ництва, а за рахунок штурмів
щини.

Недалеко від них пішли і 
керівники шахти № 3. Нещо
давно вони вирішили об'єднати 
дільниці, впровадити передову 
технологію, втілити в усі лави 
графік циклічності. Але з цьо
го хорошого наміру нічого не 
вийшло, бо господарники за
мість кропіткої організаторської 
роботи діяли лише з допомогою 
наказів. В результаті шахта 
продовжує працювати по-старо
му. Незважаючи на те, що 
підприємство повністю забезпе
чене робітниками, тут виробіток 
на одного трудящого становить 
29 тонн, тоді як на шахті № 2,

вугільники’
і з меншою кількістю гірників, 

продуктивність на 3 тонни 
і вища.

Шахта №3 в цьому році вже 
має 260 тисяч карбованців 
збитків і висока собівартість 
палива. Чимало гірників не 
виконують своїх зобов'язань і 
навіть норм. Численні простої 
призводять до зниження ВСІХ 
показників.

Однак на це тут дивляться 
крізь пальці. Начальник шахти 
т. Майборода і секретар партор- 
ганізації тов. Сиротенко не 
займаються соціалістичним 
змаганням. Вони забувають, 
що керувати змаганням — це 
значить повсякденно працюва
ти з людьми, створювати їм 
умови для виконання взятих 
зобов'язань, поширювати досвід 
новаторів.

Великим резервом зростання 
видобутку вугілля є впровад
ження методу знатного гірника 
Донбасу Тихона Михайлова. А 
між тим, керівники шахти №3 
нічого не зробили, щоб його 
досвід став надбанням всіх 
гірників. Досі тут не складено 
жодного стахановського плану 
підвищення продуктивності 
праці.

У забезпеченні рівномірної 
роботи гірників значну роль 
відіграють енергетики. Між 
тим, хоча вони й перевикону
ють завдання по виробітку 
електроенергії, але не добились 
чіткої роботи агрегатів, чим 
позбавляють можливості гірни
ків ритмічно працювати.

Керівники електростанції тт. 
Нюренберг і Кравцов повинні, 
нарешті, покінчити з благо- 
душшям і самозаспокоєнням, 
налагодити безперебійне поста
чання підприємств електро
енергією.

Партійні організації вугіль
них підприємств зобов'язані 
по-бойовому керувати соціаліс
тичним змаганням, позбутися 
елементів формалізму в цій 
справі, всемірно підтримувати 
нове, спрямовувати зусилля 
гірників на збільшення ви
добутку вугілля, поліпшення 
якісних показників роботи.

Шахтарі Олександрії мають 
всі можливості виконати і 
перевиконати державний план 
першого кварталу. Приклад 
цьому показує передовий ко
лектив Олександрійської брикет
ної фабрики, який виступив 
ініціатором передтравневого 
змагання.

За бойову ж роботу, товари
ші гірники, брикетники, енер
гетики!

На зекономленій
На Московському заводі іме

ні Володимира Ілліча широко 
розгорнулося змагання за еко
номію електроенергії і палива 
на кожній виробничій операції,

електроенергії
на кожній дільниці. Термічний 
цех уже працює на зеконом
леній електроенергії один день 
на місяць, колектив цеху №23 
— два дні. (ТАРС).

СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: За бойову роботу, 

товариші вугільники!
Розгортаймо передтравневе зма

гання! (1 стор.).

М. Владимиров.— Славна сторінка 
історії більшовицької партії (2 стор.).

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. М. Лютий.— 
З досвіду голосного читання газет 
(2 стор.).

Нарада керівників вугільних під
приємств міста (3 стор.).

В НОМЕРІ:
Гнівний протест радянського наро

ду (3 стор.).

Валентин Гетьман,—В трудовому 
пориві (3 і 4 стор.).

Тарас Шипшина,—Під крильцем у 
Соколика. (Маленький фейлетон) 
(4 стор.).

В країнах народної демократії 
(4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

Розгортаймо передтравневе змагання!
ЗВЕРНЕННЯ

колективу Олександрійської брикетної фабрики до всіх трудящих 
підприємств та будов міста

Радянський народ зайнятий мирною | 
творчою працею. Він здійснює грандіозні 
сталінські плани перетворення природи, бу
дує потужні гідроелектростанції і канали 
на Дону, Волзі, Дніпрі та Аму-Дар'ї.

Всенародні будови комунізму є яскра
вим виявом сили і могутності соціалістич
ної держави, її миролюбної політики.

Керовані партією Леніна — Сталіна, ра
дянські люди самовіддано борються за 
зміцнення своєї Батьківщини, за дальший 
розвиток народного господарства, створен
ня матеріально-технічної бази комунізму.

Як і всі трудящі нашої країни, колектив 
Олександрійської брикетної фабрики мно
жить виробничі успіхи, вносить свій вклад 
у велику справу будівництва комуністич
ного суспільства.

В минулому році ми виконали 12-мІсяч- 
ний виробничий план до 34 роковин Ве
ликої Жовтневої соціалістичної революції, 
дали 860 тисяч карбованців надпланової 
економії.

За успіхи в змаганні нам присуджено 
перехідний Червоний прапор Кіровоград
ського обкому КП(б)У та облвиконкому.

Вступивши в 1952 рік, брикетники не 
знижують взятих темпів. Підприємство 
працює ритмічно, за графіком.

15 березня нами достроково виконано 
план першого кварталу. На фабриці немає 
жодного робітника, який би не виконував 
своєї норми.

Ці досягнення—результат дійового со
ціалістичного змагання, впровадження кра
щого досвіду новаторів виробництва, при
ведення в дію внутрішніх резервів, поліп
шення використання обладнання.

Однак було б помилковим вважати, що 
в нашій роботі немає недоліків. Нам тре
ба багато попрацювати над тим, щоб лікві
дувати втрати виробництва, підвищити 
продуктивність всіх механізмів, збіль
шити випуск брикету, поліпшити якість і 
знизити собівартість продукції.

Ідучи назустріч міжнародному святу 
трудящих Першого травня, колектив фаб
рики бере на себе такі соціалістичні зо
бов'язання:

1. Виконати виробничий план квітня на 
125 процентів.

2. Знизити собівартість продукції на 2 
проценти.

3. Добитися випуску брикету з воло
гістю до 22 процентів і зольністю не біль
ше 15,9 процента.

4. Знизити витрати електроенергії на 
одну тонну брикету на 5 кіловат-годин 
проти плану.

5. Підвищити продуктивність праці на 
20 процентів.

6. Добитися ліквідації втрат виробниц
тва, повного використання резервів, удос
коналення технологічного процесу; зверну
ти особливу увагу на поліпшення якісних 
показників, підвищення культури вироб
ництва 1 ритмічної роботи кожного агрегату.

7. Обладнати новий цех до 15 квітня.
8. Втілити раціоналізаторські пропози

ції, які спрямовані на зменшення пилу в 
цехах, а також краще використання прес- 
блоку.

Колектив фабрики звертається до всіх 
трудящих міста з закликом по-бойовому 
розгорнути соціалістичне змагання на 
честь Першого травня, добитися нових 
трудових успіхів на благо нашої рідної 
Батьківщини.

За дорученням загальних зборів трудящих 
Олександрійської брикетної фабрики звернення 
підписали: директор фабрики Ф. Філінов, 
секретар парторганізації Ф. Міроненко, го
лова фабричного комітету профспілки А. Кор- 
сунський, секретар комсомольської органі
зації В. Ільвовський, начальник зміни М. Бі
ляк, пресувальник С. Левашов, слюсар 
І. Криворучко.

★
Сталінська область. На заводі 

„Азовсталь* найновіші машини і 
механізми полегшили і замінили 
працю багатьох людей. Повністю 
механізована одна з трудомістких 
робіт—завантаження доменної пе
чі. Весь процес завантаження про
вадиться тепер машинами з авто
матичним управлінням. Складні 
механізми, які піднімають на верх 
печі тисячі тонн шихти, управ
ляються всього однією людиною.

На знімку: внутрішній вигляд 
машинного відділення підйомника 
доменної печі № 2.

Фото ГІ. Кашкеля.
(Прескліше РАТАУ).

Передтравневе соціалістичне змагання
У цехах Дніпропетровського 

заводу ім. Петровського поча
лось передтравневе змагання. 
Доменщики, сталевари і про
катники вирішили видати по
над чотиримісячний план де

сятки тисяч тонн металу, під
вищити на 5 процентів продук
тивність праці і зекономити 
додатково до завдання чотири 
мільйони карбованців. Викону
ючи взяті зобов'язання, тільки

зміна майстра Цимбалюка на 
6-й домні видала за два дні 
понад завдання більш як 100 
тонн металу.

(ТАРС).
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Славна сторінка історії більшовицької партії
(До 50-річчя масової

У героїчний літопис револю
ційної боротьби пролетаріату 
Носії за соціалізм однією з 
яскравих сторінок ввійшла ма
сова політична демонстрація 
батумських робітників, яка від
булась 9(22) березня 1902 ро
ку.

Ця демонстрація, організо
вана і очолена Батумським 
ленінсько - іскровським коміте
том РСДРП на чолі з товари
шем ЇЇ. В. Сталіним, відіграла 
величезну роль в розвитку ре
волюційного руху в Закавказзі, 
в піднесенні політичної актив
ності закавказького пролетарі
ату. Виступ батумських робіт
ників могутньою луною від
гукнувся по всій Росії, вдох- 
новляючи робітничий клас на 
боротьбу проти царя і капіта
лістів. * *

і. листопаді 1901 року то
варі Сталін за дорученням 
Гіфлгського комітету РСДРП 
приїхав у Батум для організа
ції партійної роботи. За ко
роткий строк ЇЇ. В. Сталін 
встановив зв'язки з передови
ми робітниками і створив на 
крупніший фабриках і заводах 
Батума соціал - демократичні 
гуртки. Конференція представ
ників цих гуртків, що відбула
ся 31 грудня 1901 року, прий
няла рішення про створення 
батумської нелегальної соціал- 
демократичної організації. На 
конференції була виділена ке
руюча партійна група (Батум
ський комітет) на чолі з то
варишем Сталіним.

В той час Батум був вели
ким промисловим центром. Тут 
налічувалось біля 20 великих 
заводів і десятки дрібних під
приємств, на яких працювало 
близько 11 тисяч робітників 
різних національностей. Це 
полегшувало капіталістам мож
ливість проводити політику на
ціонально-колоніального гніту 
і звірячої експлуатації. Робо
чий день на заводах і фабри
ках доходив до 15—16 годин. 
Злиденна зарплата робітників 
(від 60 копійок до 1 карбован
ця на день) урізувалась багато- 
чисельними штрафами, що зні
малися заводчиками під всяки
ми.приводами. На підприємст
вах широко застосовувався де
шевий труд жінок і дітей.

В цих умовах велике зна
чення набувала революційна 
діяльність Батумського коміте
ту РСДРП. Організована ним в 
січні 1902 року перша крупна

Фото В. Мастюкоза. Прескліше ТАРС.

політичної демонстрації б> 
9(22) березня 1902 року) 

забастовка на заводі Манташе- 
ва, де працювало 4 тисячі чо
ловік, тривала близько трьох 
тижнів і закінчилась перемо
гою робітників. Всі висунуті 
ними вимоги капіталісти зму
шені були повністю задоволь
нити. Цей великий успіх за? 
палив робітників. Страйковий 
рух зростав і ширився, пере
кидався з одного підприємства 
на інше.

В лютому 1902 року адмі
ністрація заводу Ротшільда, ви
рішивши прибрати революцій- 
но-настроєних робітників, звіль
нила 389 чоловік. На знак 
протесту на заводі почався 
страйк, число учасників якого 
збільшувалось з кожним днем.

Стурбовані наростаючою хви
леві революційного руху, цар
ські власті вирішили сплою 
придушити страйк. Поліція за
арештувала кілька десятків пе
редових робітників.

У відповідь на це Батумсь
кий комітет організував 8(21) 
березня політичну маніфеста
цію з метою добитися звіль
нення арештованих. Проти неї 
були направлені війська, од
нак вони зустріли рішучий 
опір з боку демонстрантів. В 
час демонстрації було арешто
вано і заключено в пересильні 
казарми близько 300 чоловік.

Увечері 8(21) березня зібра
лось розширене засідання Ба
тумського комітету разом з пе
редовими робітниками. Товариш 
Сталін вніс пропозицію орга
нізувати 9(22) березня загаль
ний страйк і політичну демон
страцію всіх робітників батум
ських підприємств. Ця пропо
зиція була прийнята.

Ранком 9 (22) березня ро
бітники заводів і фабрик, порту, 
залізниці і інших підприємств, 
зібравшись біля Манташевсько- 
го переїзду, організовано, з 
революційними піснями, черво
ними прапорами направились 
до пересильних казарм, де 
перебували арештовані товари
ші. На чолі демонстрації йшов 
товариш Сталін. Представники 
робітників поставили вимогу 
від царських властей звільнити 
всіх арештованих, але одержа
ли відмову. З наказу царсько
го ката капітана Антадзе війсь
ка і поліція відкрили вогонь 
по демонстрантах. Було вбито 
15 чоловік і 54 поранено.

Незабаром після цих подій 
500 активних учасників забас- 
товок і демонстрацій були ареш-

пумських робітників

товані і вислані етапним поряд
ком по своїх селах під нагляд 
місцевих властей, 21 чоловіка 
було віддано до суду.

Але це не зломило волі 
робітників до боротьби. Звістка 
про розстріл .батумської демон
страції рознеслась по всій 
країні, виклпкавшп нову хвилю 
ненависті до кривавого царсь
кого режиму.

Масова політична демонстра
ція високо підняла революційну 
свідомість батумського проле
таріату, який став під керів
ництвом товариша Сталіна од
ним з передових загонів рево
люційного робітничого руху 
в Росії. В Батумі товаришем 
Сталіним на ділі було здійсне
но з'єднання страйку з полі
тичною демонстрацією.

Увечері 9(22) березня на 
нараді керівників соціал-демо- 
кратпчних гуртків, оцінюючи 
підсумки демонстрації, товариш 
Сталін сказав: «За сьогодніш
ній день ми пішли вперед на 
декілька років».

Товариш Сталін вказав на 
необхідність широко ознайоми
ти трудящих всієї Росії з ба
тумськими подіями. Написана 
Сталіним прокламація, присвя
чена розстрілові демонстрації, 
була до ранку 10 (23) березня 
надрукована в підпільній дру
карні і широко розповсюджена 
серед робітників. Ця проклама
ція, пройнята гарячою нена
вистю до царських катів і 
глибокою вірою в сили органі
зованого пролетаріату, яка 
прославляла героїзм батумських 
робітників, закликала сміливо 

1 і безстрашно продовжувати 
боротьбу проти царизму і 
капіталу.

По заклику Батумського ко
мітету РСДРП робітники всі, як 
один, вийшли 12 березня на 
вулицю, щоб взяти участь в 
похоронах жертв розстрілу. По
хорони перетворились в гранді
озну політичну демонстрацію.

$ £ *
Революційний виступ батум

ських робітників 9 (22) берез
ня 1902 року, п'ятидесятпріччя 
якого відзначає радянський 
народ, увійшов в історію біль
шовицької партії як одна з 
крупних класових битв проле
таріату, що проклала шлях до 
перемоги Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, до 
торжества соціалізму в нашій 
країні.

м. Владимиров.

☆:

Москва. Нова вистава Г. Д.

Нахуцрішвілі „Юність вождя" в 

Драматичному театрі імені К. С. 

Станіславського. Режисери — на

родний артист РРФСР М. М. Ян- 

шин і Ю. Н. Мальковський. Ху

дожник—Б. Р. Ердман.

На знімку: сцена із 1-ї дії. В 

ролі Йосифа Джугашвілі (Сталіна) 

—артист А. А. Головін (справа).

☆

Партійне життя
З ДОСВІДУ голосного 

ЧИТАННЯ ГАЗЕТ
Працювати агітатором мені 

доводилось і раніше. Однак те, 
що трапилось одного разу в 
обідню перерву, коли я читав 
газету робітникам нашого цеху, 
мене глибоко схвилювало.

Читаючи «Міжнародний ог
ляд» з газети «Правда», я по
мітив, що частина робітників 
слухає неуважно, а дехто на- 

I віть збирався піти. Закінчивши 
читання, я чекав запитань, але 
марно—всі присутні поспішали 
до своїх місць роботи.

В чому ж причина? Адже, 
і готуючись до бесіди, я уважно 

прочитав статтю, обдумав від
повіді на можливі запитання; 
читав виразно, зупиняючись на 
найголовнішому. Ці думки мене 
не залишали протягом кількох 
годин. Дуже хотілось вияснити 
справжню причину і я вирішив 
поговорити про це з робітни
ками.

Після зміни, виходячи з цеху, 
я зустрівся з формувальником 
т. Головіним. Він був присут
нім на бесіді і охоче пояснив 
причини моєї невдачі.

— Бачите, — сказав форму
вальник,—ви вибрали для чи
тання статтю, яку більшість 
робітників вже встигла прочи
тати. На мій погляд треба уваж
ніше підбирати матеріали із 
газет, журналів і художньої 

І літератури.
Секретар партбюро заводу 

т. Коган, до якого я звернувся 
за порадою, порекомендував мені 

і вдумливо прочитати брошуру 
І 0. Кремньової «Досвід політич

ної агітації на підприємстві». 
Уважно прочитавши цю брошу
ру, я відчув, що мої уявлення 
про завданпя агітатора, про 
форми й меюдп агітаційної ро
боти значно розширились.

Особливо мені запам'яталися 
слова Михайла Івановича Калі- 
ніна.

«Якщо газети тільки чита
ють і з цього приводу немає 
обговорення,—радив агітаторам- 
читцям М. І. Калійні, — цього 
недосить. Тут може бути таке 
йановище, що один газету вже 
встиг прочитати і він вас не 
слухає, а другий, хоч і не про
читав, але саме читання йому 
мало дає. А от коли ви будете 
аналізувати або узагальнювати 
прочитане, тоді природно, що 
кожному буде цікаво. ЇЇоспсре- 
чайтесь. Чому не можна поспе
речатись?».

До наступного читання газе
ти я старанно підготувався. 
Цього разу, порадившись з 
партгрупоргом ливарного цеху 

' т. Бражпиковим, я вирішив 
І прочитати матеріали про великі 

будови комунізму.
ІЦоб привернути увагу при

сутніх і викликати їх на обго
ворення прочитаного, по закін
ченні огляду повідомлень про 
хід будівництва сталінських 
споруд па Волзі, на Дону і 
Дніпрі, на Україні, в Криму і 
Середній Азії, я на яскравих і
переконливих прикладах оспа- І

Лекція про життя й діяльність 
Карла Маркса

Лектор міськкому КП(б)У 
т. Суховий прочитав для агіта
торів Семепівського тресту лек

щення нашого цеху нивою тех
нікою пов'язав тему газетного 
матеріалу з життям заводського 
колективу.

Коли я закінчив, розгорну
лась жива, невимушена бесіда. 
Кожен хотів висловити своє 
враження від прочитаного.

— Більшовицька партія, Ра
дянський уряд і особисто това
риш Сталін,—сказав у своєму 
впступі формувальник Степан 
Пилипенко, — невтомпо піклу
ються про поліпшення мате
ріального добробуту і підви
щення культурного рівня тру
дящих нашої країни. Найкра
щою подякою за турботу партії 
і уряду про нас, радянських 
людей, буде наш трудовий вклад 
у справу дальшого зміцнення 
економічної могутності рідної 
Батьківщини, у справу миру в 
усьому світі.

— Більше литва, товариші! 
Вище якість ливарної продук
ції! ці палкі слова формуваль
ника знайшли гарячий відгук 
у серцях всього колективу. Цех 
в цю зміну набагато перепи
нав виробниче завдання.

Переконатися в тому, яке 
значення для розширення кру
гозору людей, піднесення їх 
культурного й політичного рів
ня і виховання у них соціаліс
тичної свідомості має голосе 
читання і обговорення матеріа
лів з газет, можна ще й па 

і такому прикладі. Кілька днів 
тому я прочитав з газети 
«Правда» матеріали про прий
нятий сесією Верховної Ради 
СРСР Закон про Державний 
бюджет Радянського Союзу на 
1952 рік. На яскравих прикла
дах я довів робітникам, що 
бюджет нашої країни є бюд
жет миру, тоді як у капіталіс
тичних країнах кошти, від по
датків з населення імперіаліс
ти використовують на гонку 
озброєнь і підготовку нової сві
тової ВІЙІІП.

У бесіді, яка розгорнулась 
після цього, взяли участь май
же всі присутні. ПІпшельниці 
Надія Баранько, Еліонора Да- 
цуг та Надія Велика, висту
пивши з короткими промовами, 
взяли зобов'язання давати по 
півтори норми за зміну. Патріо
тичне починання молодих ро
бітниць підхопили всі трудящі 
цеху.

На нашому заводі серед тру
дящих працюють десятки агіта
торів. Кожен із них веде агіта
ційно-масову роботу окремо, 
своїми облюбованими методами. 
Звичайно, що в цьому ніякої 
помилки немає. Але на мою 
думку заводському бюро пар
тійної організації слід частіше 
збирати агітаторів для обміну 
досвідом проведення бесід і го
лосних читок газет і журналів. 
В цьому є зараз велика пот
реба.

М. Лютий, 
агітатор, формувальник 
рудоремонтного заводу.

цію на тему «Життя й діяль
ність основоположника науко
вого комунізму Карла Маркса».



Неділя, 23 березня 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

Нарада керівників 
вугільних підприємств міста

Гнівний протест радянського народу
20 березня в міському комі

теті К1І(б)У відбулась нарада 
господарників, керівників пар
тійних і профспілкових орга
нізацій тресту «Олександріяву- 
гілля».

На нараді обговорювалось пи
тання про виконання кварталь
ного виробничого плану.

Керуючий трестом «Олексан- 
дріявугілля» тов.Альошин роз
повів про те, як гірники, бри
кетники, енергетики борються 
за перетворення в життя соці
алістичних зобов’язань, взятих 
на початку цього року.

Успішно працюють колекти
ви Олександрійської брикетної 
фабрики, заводу «Червоний ли
варник», які достроково вико
нали квартальний план. Непо
ганих економічних показників 
добились шахта № 2 і електро
станція.

Одндх, такі підприємства як 
Байдайвська брикетна фабри
ка нідск^і, не впорується з пла
ном вскришних робіт Байда- 
ківський вуглерозріз.

Трест має всі можливості 
успішно виконати план першо
го кварталу, здійснити свої 

зобов’язання. Для цього треба 
використати всі резерви, мо
білізувати колективи трудящих 
на боротьбу за різке піднесен
ня темпів.

Начальник Байдаківського 
вуглерозрізу тов. Філоненко 

-справедливо критикував керів

ників електростанції за те, що 
вони знижують виробничий 
ритм підприємства. Протягом 
березня 110 разів відключалась 
електроенергія. В результаті 
гірники недодали десятки ти
сяч кубометрів вскриші.

Директор Байдаківської бри
кетної фабрики тов. Філатов 
відзначив, що колектив брикет- 
ників докладає багато зусиль, 
щоб налагодити чітку роботу 
механізмів, збільшити випуск 
продукції.

Начальник контори залізнич
ного транспорту тов. Медведєв, 
говорячи про дострокове вико
нання колективом соціалістич
них зобов’язань, зупинився на 
питаннях боротьби за краще 
використання вагонного парку, 
економію державних коштів.

—Через халатність началь
ника шахти №2 тов. Ііечков- 
ського і директора Байдаківсь
кої брикетної фабрики тов. Фі- 
латова допускаються простої 
вагонів. Ці підприємства що
місяця сплачують десятки ти
сяч карбованців штрафу. З та
кою безгосподарністю слід по
кінчити, -сказав тов. Медведєв.

Секретар міського комітету 
КП(б)У тов. Атанов зосередив 
увагу учасників паради на не
обхідності повного використан
ня внутрішніх резервів, безу
мовного виконання державного 
плану з усіх показників.

Чесні люди всього світу | 
підносять свій голос протесту 
проти застосування американ
ськими вандалами бактеріологіч
ної зброї в Кореї і Північно- 
Східному Китаї.

І В містах і селах Радянсь
кого Союзу проходять багато
людні мітинги протесту проти 
скидання з літаків американ
ськими агресорами в Кореї і 
Китаї різних комах, заражених 
бацилами холери, чуми і тифу. 

Трудящі Радянської України 
одностайно приєднують свій 
гнівний голос протесту до го
лосу всього прогресивного 
людства. На багатолюдних 
мітингах у Києві, Харкові,

Понад план
Хлібороби артілі імені 18 

партконференції цього року 
змагаються за 25 центнерів 
озимої пшениці з гектара. Під
живленню озимини, як надій
ному засобу підвищення вро
жаю, вони надають особливого 
значення. Цю роботу тут вже 

' проведено на 115 гектарах. 
Крім того, підживлено близько 

І 7(1 гектарів посівів багаторіч
них трав.

Планове завдання по під
живленню озимини і багато
річних трав на 20 березня в 
колгоспі вже перевиконано біль
ше, ніж на 50 гектарів.

Хлібороби продовжують під
живлювати посіви.

★

Сталінська область. На шахті 
імені Рум'янцева комплексна ком
байнова бригада В. Є. Сугоняко 
добилась нового успіху в соціа
лістичному змаганні за краще ви
користання гірничої техніки. Пра
цюючи на комбайні ККП — 1, 
бригада систематично дає понад 
один цикл на добу і виконує зав
дання на 140—150 процентів. За 
місяць гірники видали на-гора по
над 2800 тонн коксуючого вугілля 
понад план.

На знімку: машиніст вугільного 
комбайна ККП—1 В. Є. Сугоняко 
в шахті.

Фото. С. Гендельмана. 
Прескліше ТАРС.

★

Сталіно і багатьох інших міс
тах і селах республіки трудя
щі вимагають негайно припини
ти застосування бактеріологіч
ної зброї, віддати до суду творців 
її і тих, хто використовує цю 
смертоносну зброю.

Колектив Київського заводу 
імені Сталіна в своїй резолюції, 
прийнятій на мітингу, висло
вив упевненість в тому, що 
Всесвітня Рада Миру захистить 
людство від страшної загрози 
бактеріологічної війни, яку 
почали американські імперіаліс
ти.

Виступаючи па мітингу ко
лективу Київського заводу 
«Укркабель», головний механік

Підживити всі посіви озимих 
та багаторічних трав

Рано весною озимі культури | 
виходять із зимівлі слабими і 
початок їх росту вимагає уже 
готового живлення. В цей час 
низька температура ще затри
мує діяльність грунтових бак
терій, за рахунок яких нагро
маджуються в грунті необхідні 
поживні речовини.

Внесені рано новесні або в 
зимовий час добрива швидко 
засвоюються рослинами. Цим і 
обумовлюється цінність своє
часного підживлення озимпх 
культур і багаторічних трав.

Для підживлення озимих тре
ба використати наявність міс
цевих добрив, які нагромаджу
вались протягом зими. А саме: 
гній-сппець, пташиний послід, 
попіл, гноївка.

Гній-сипець має необхідні 
поживні речовини. Його слід 
вносити в наших грунтових умо
вах по 4—5 тонн па гектар на 
слабих посівах. Пташиний пос
лід вноситься на краще розви
нених посівах з розрахунку 
З—4 центнери на гектар, а по
піл—на добре розвинених пло
щах в кількості 5—6 центне
рів на гектар.

Гноївка повинна використо
вуватись на недостатньо розви
нених посівах озимих культур 
в розчиненому вигляді. До од
нієї частини гноївки додають 
чотири частини води. Такого 
розчину слід вносити 12—15 

т. Даниленко заявив:
—Ми впевнені в тому, що 

американські недолюдки від
повідатимуть перед судом за 
всі свої криваві злочини в Кореї 
і Китаї.

—Відчуваючи свою загибель, 
американські бандити дійшли 
до звірств, яких не знало 
людство,—заявив па мітингу 
колективу Сумського ордена 
Леніна машинобудівного заводу 
імені Фрунзе робітник т. Букін.

У прийнятій резолюції пра
цівники цього заводу вимагають 
негайно припинити бактеріоло
гічну війну і притягти до суду 
американських злочинців.

(РАТАУ).

тонн на кожен гектар посіву.
З мінеральних добрив особ

ливе значення мають азотні під
живлення. Вони сприяють швид
кому розвитку рослин. їх вно
сять на слабо розвинених ді
лянках.

Насінники багаторічних трав 
підживлюються суперфосфатом 
по 1—1,5 центнера на гектар 

; і калійною сіллю — 0,4—0,5 
центнера на гектар. З місцевих 
добрив, для підживлення багато
річних трав можна використо- 

і вувати пташиний послід та по- 
пі£ по 4—5 центнерів на гек
тар в рівномірній суміші.

Особливого значення слід 
приділити рівномірному розпо
ділу добрив на ділянках.

Досвід науково-дослідних зак
ладів, практика передовиків 
колгоспного і радгоспного ви
робництва і, зокрема, досвід 
Олександрійської сортодільниці 
показав, що своєчасне піджив
лення озимини окремими вида
ми добрив дає прибавку від З 
до 5 центнерів зерна на кож
ному гектарі, а застосування 
їх в повному комплексі збіль
шує врожай озимих культур на 
8—10 центнерів, а насіння ба
гаторічних трав—1,5—2 цент
нери па кожному гектарі.

3. Кузьменко, 
агроном, завідуючий 

Олександрійською 
сортодільницею.

Валентин ГЕТЬМАН, 
токар заводу 

„Червоний ливарник"

(Продовження *),
Гліб Васильович не погоджував

ся.
—Знаю, знаю! Термінових робіт 

багато, але ж оці в'юшки, плити, 
дверці теж термінові замовлення. 
Нові будинки не чекають нового 
місяця. Ви ж повинні розуміти: 
якщо не дамо в строк пічне лит
во, це значить7 не ввійдуть в екс
плуатацію нові будинки, сотні 
квадратних метрів житлової пло
щі. А робітники нашого міста 
чекають нових квартир. Ви, ма
буть, розумієте, Кузьма Гаврило
вич, що скажуть тоді нам, нашо
му колективу заводу будівельни
ки і робітники. Не виконаємо в 
строк замовлення—загубимо честь 
заводу, нашого колективу, а особ
ливо вашого цеху, який тримає 
перехідний прапор і вимпел.

Кузьма Гаврилович замислився.
—І все ж таки я не находжу 

виходу. Не маю змоги, немає пла
цу, де б формувати.

—Як так виходу не знаходите? 
А ви з робітниками радились?

(Початок див. в газеті ,БП" 
від 16 березня ц. р.).

В трудовому пориві
НАРИС

—Радився. Обмірковуємо, прис
тосовуємось.

—Діяти треба, Кузьма Гаврило
вич, оперативно, швидко, а то не
важко і честь передового цеху 
втратити.

Останні слова директора так і 
підвели Григорія від форми.

—Честь колективу! Честь моєї 
бригади, мою честь, завойовану 
напруженими днями роботи, зіб
рану по крихітці, і так просто за
губити. Ні, це якось не вкладає
ться в голові. Це вже життя. Пра
цювати так, щоб бути першим. 
Першим не тільки по заводу, а й 
в місті.—Григорій розхвилювався. 
—Дійсно! В'юшки, дверці, плити, 
колосники—дрібниці порівняно з 
складними деталями, які вони за
раз формують. Але вони зараз 
мають таку ж важливу роль, як 
і ці самі складні деталі. Значить 
вони на одному рівні.—І раптом 
Григорій засміявся. Він уявив 
собі оті нові чудові будинки в 
шахтарському селищі, просторі 
квартири і пічки без плит, в'юшок 
і дверець. Все готове, переїжд
жай, живи, а от в'юшки нема. Та 
ніколи цього не буде, бо це не
можливо.

Григорій і не помітив, як оті 
в'юшки стали його кровною спра
вою, навіть не помітив, як його 
хлопці оточили щільним кільцем. 
Вони теж чули розмову. їх теж 
підвело з місць.

—Ну, що будемо робити, хлоп
ці?—звернувся Григорій.

—Звісно що! Брати нове замов
лення і виконувати.

Григорій дивиться в обличчя, у 
стиснуті губи, в рішучі очі това
ришів.

•—Гаразд, А плац де візьмемо, 
де формувати будемо?

—Знайдемо.
—Сказати знайдемо легше всьо

го, а знайти—нелегка справа.
—Все рівно брати треба.
Всі сумніви Григорія розбива

ються об сміливість, єдність своїх 
товаришів.

—Чого поставали? Що таке?— 
звертається до них начальник це
ху.

Григорій виступає наперед.
—Гліб Васильович, Кузьма Гав

рилович!—трохи схвильовано звер
тається Григорій до начальників. 
—Ми ось тут обміркували і ви
рішили взяти замовлення пічного 

литва на виконання своєю брига
дою.

—Як це?—не розуміє начальник 
цеху.

—А плац? Та у вас же термі
нове замовлення таке, що відкла
дати ніяк неможливо, а ви за піч
не литво.

—Ні, Кузьма Гавриловичу, ми до
датково зобов'язання беремо. А 
плац знайдемо.

—Підождіть. Кузьма Гаврило
вич. — зупиняє начальника цеху 
директор.

— Ви вирішили, — звертається 
він до Григорія, — взяти на себе 
нове зобов'язання. Добре. А знає
те ви, що пічне литво треба по
чинати сьогодні. Це ви врахували?

Григорій трохи розгубився.—Як 
же бути?

—Ну, що ж, як сьогодні, то й 
сьогодні почнемо,—нарешті рішу
че заявив він.

— Тоді побажаємо вам успіху. 
Кузьма Гаврилович,—звертається 
він до начальника цеху,—Ви за
безпечте бригаду необхідними 
матеріалами, а я пришлю техно
лога, хай допоможе хлопцям.

Начальник цеху погоджується 
і по тону відповіді видно, що він 
не впевнений в розпочатій роботі.

—А далі що? —Григорій дивить
ся на товаришів, вони на нього.

—Будемо шукати плац?
Хтось почуіав потилицю.

—Оце взялись за гуж...—чуєть
ся збоку.

♦ * *
Плац. У два рядки рівненько 

стоять опоки (верхні частини 
форм), між ними проміжок для 
проходу з ковшем. З однієї і з 
другої сторони їх заливають ча
вуном. Так передбачено техноло
гією, так скрізь роблять.

Всі дивляться на майже зафор
мований плац і бігають очима по 
проміжках і не знаходять місця 
крім них.

—Тільки проміжки,—хтось вис
ловлює думку. На нього не звер
тають уваги.

— Само собою зрозуміло, що 
проміжки, — бубнить Григорій.— 
Заформуєш проміжки, а потім як 
підеш по формі з ковшем. А він 
не легенький, форму обов'язково 
поламаєш.

Всі знову мовчать. Хтось зітх
нув, мабуть, загубивши надію 
знайти рішення.

—А якщо спершу заливати за
формовані проміжки. Отак, спо
чатку першу форму, потім другу 
і так далі. Тоді звільниться про
міжок і можемо залити останні 
форми,—таку пропозицію вносить 
Юрій — кращий формувальник 
бригади. Всі дивляться на нього. 
Це все ж більш реальна думка.

(Закінчення на 4-й сторінці).
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В трудовому пориві
(Закінчення).

—Стій,—зупиняє Григорій.—Да
вай розберемо. Починаємо залива
ти проміжок. Залили першу фор
му. Потім ставати на неї, перехо
дити ще одну не залиту і залива
ти слідуючу. А як же станеш на 
свіжо залиту форму, коли в ній 
рідкий чавун і туди провалиться 
нога. Ні, не підходе. Думка вірна, 
але не завершена. Давайте, хлоп
ці. швидше обмірковуйте, не гай
те часу.

Григорій сам напружує думку.. 
Він зупиняється на пропозиції 
Юрія. Гаразд, міркує він. Опока 
залита чавуном. Всередині він ще 
рідкий, але ж верхня частина опо
ки ришітчаста, металева, міцна; 
крім того, лежить на грунті, на 
чавун не має опору. Отже, якщо 
положити на опоку сталевий лист, 
то він витримає будь-яку вагу і 
ноги не проваляться. Так само і 
на свіжу форму. Та де ж взяти 
стільки сталевих листів і не то
неньких. Григорій розуміє, думка 
його вірна, але не завершена. Він 
ро^изує її товаришам.

—(•'Вірно, вірно, — підхоплюють 
воніЖ-А заліза де взяти? Та пи
тання швидко розв'язують всією 
бригадою. Юрій вніс пропозицію 
використати обрізки таврових ба
лок, що лежать біля котельного 
цеху. Ребра таврової балки мало 
будуть пропускати тепло і по дві 
в ряд замінять лист заліза.

Коли було знайдене рішення, всі 
заговорили враз, кожний удоско
налював, вносив маленькі зміни, 
робив зауваження.

В цей час прийшов технолог. 
Хвилюючись і рішуче Григорій 
почав розповідати їх новий метод 
формовки і заливки. Технолог ви
міряв, знову розпитував, щось 
розраховував на логарифмічній 
лінійці. Всі стояли, затаївши по
дих. А можливо думка невірна? 
Це ж новий метод роботи — су
цільна формовка плацу. Такого 
на заводі ще не робили.

Нарешті технолог дозволив пра
цювати. Задоволені, з усмішками 
на обличчях кинулись хлопці до 
робочих місць. Григорій робив пе
рестановку формувальників, роз
поділяв нову роботу-. Потрібна 
була подвійна енергія, щоб вико
нати додаткове завдання. І хлопці 
працювали з подвоєною енергією. 
Це був ентузіазм творчої праці, 
кожний рух розрахований з вели
кою точністю. В такій праці лю
дина смакує її творчістю, почуває 
свою велетенську силу. Вони були 
горді за те, що перші знайшли 
новий метод роботи.

Гастролі артистів Ленінградської Державної естради
Завтра до Олександрії прибува

ють на гастролі артисти Ленін
градської Державної естради.

Глядачі прослухають пісні ра
дянських композиторів, країн на
родної демократії, пісні миру, арії 
з опер у виконанні заслуженого 
артиста РРФСР Бориса Гефта.

Заслужена артистка РРФСР Та

Маленький ПІП 
фейлетон ■ • * |Ц

Коли біля віконця каси Олек
сандрійського міського кінотеат
ру створювалась хоч невеличка 
черга, Циганенко Михайло круж
ляв тут, мов метелик навколо 
світла. То він заходив до каси, як 
до власної комори, то знову з'яв
лявся в натовпі відвідувачів. На 
перший погляд можна було поду
мати, що Циганенко службова 
особа кінотеатру, яка невтомно і 
гаряче піклується про краще об
служування глядачів.

Ні. До такої категорії людей 
Циганенко Михайло ніколи не на
лежав, та й навряд чи належати 
буде.

Через його кипучу діяльність в 
такі дні відвідувачі, які простою
ють біля віконця каси, не завжди 
можуть потрапити в кінотеатр на 
бажаний сеанс.

Хто ж справді отой Циганенко 
Михайло, який так безборонно за
ходить в приміщення каси кіно
театру, бере там квитки ї пере- 

і Вагранка синіла і наче дихала. 
У віконцях рожевів розплавлений 
чавун. От-от розпочнеться вилив

І чавуну.
Григорій, як і його товариші, в 

окулярах, валянках, в рукавицях, 
захищений від бризків чавуну, 
ходив біля форм. В останній раз 
перевіряв їх. Завжди в таку хви- 

| лину було щось збудливе і хви
лююче. А особливо сьогодні, коли 

| перевірялась їх сила, їх творче 
і зростання, новий метод праці.

Можливо допущена неточність, 
непередбачене виникне, і він зно
ву перевіряв готовність форм до 

] прийому чавуну.
В цех зайшов технолог у суп

роводі парторга заводу і комсор- 
| га. Настала рішуча хвилина. На

решті дзвоник зірвав у Григорія 
всю напруженість. Чавун. Із літки 
хлинула рожева маса, полилася в 
ківш, розбризкуючи шиплячі фей- 
єрверки іскор на всі боки. Вони 
при згасанні тріскались, наче 
стріляли. Григорій з Юрієм під
хоплюють перший ківш і швидко 
йдуть до першого проміжка. То
ненькою, рожевою цівкою ллється 
чавун у форму. От вона вже за
повнена. Підсобна робітниця швид
ко накладає швелери, Григорій 
стає на них обережно іде до 
слідуючої форми. Знову рожева 
цівка, знову швелери. Ківш по
рожній. Всі уважно спостерігають 
перший залив. Це пробний ківш. 
Технолог, начальник відділу тех
нічного контролю оглядають кру
гом залиті форми, дають дозвіл 
заливати останні.

Знову дзвінок. Знову рожева 
маса металу біжить'в ковші. Один 
за одним підхоплюються дужими 
руками ковші, розходяться по 
всьому плацу. Запах сірки напов
нює цех, включили вентилятори. 
Григорій гукає до товаришів:

—Сміливіше, на мазі діло! 250 
процентів виробітку гарантовано,— 
і сміється щасливий.

Біля слідуючого ковша комсорг 
тисне йому руку.

Григорій виходить з заводу. 
Після фізичного напруження тро
хи ниє тіло. Та якась душевна 
легкість, радість несе його на 
крилах.—Що це? Нове почуття 
задоволення працею? Ні, не все. 
Й раніш був задоволений радістю 
праці. А що ж? Перемога? Так, 
творча перемога, дерзання ви
правдали себе. Постій! Ще що? 
Радість творчої праці окрилює лю
дину,—Григорій розправляє дужі 
плечі і сміється щасливий. —Яка 
повнота життя. Тільки так жити! 
— Очі його горять, пламеніють, 
і погляд сміливий, спрямований 
вперед.

мара Якобсон і Петро Антоневич 
покажуть сцени, скетчі.

В концерті візьмуть участь ла
уреат Всесоюзного конкурсу му- 
зикантів-виконавців віолончеліст 
Еммануїл Фішман, лауреати Все
союзного конкурсу артистів ест
ради акробати Валентина Сергєє- 
ва і Олександр Таскін та інші.

крильцем у
продує їх на вулиці (з лифою, 
звичайно) часто сам, а іноді (для 
обережності) через своїх знайо
мих.

Достовірно встановлено, що 
Циганенко Михайло—чоловік ка- 
сирші кінотеатру Дінштейн-Ци- 
ганенко. Довгий час ця людина 
ніде не працює, а живе, мов та 
пташка небесна—„у жінки на ут
риманні*, як він любить говорити 

і для красивого слівця.
Отак Циганенки перетворили 

! державну касу у приватну спра
ву, в додаткову статтю сімейного 
доходу.

—Чи знає,—питаєте, — про все 
| це директор кінотеатру т. Со

колик?
Безумовно, знає. Знає і потурає.
Безпечно почувають себе Ци

ганенки під крильцем у Соколика, 
як той комерційний Довгоносик 
Филимон, з фальшивим паспортом, 
почував себе (до певної пори) під 
крильцем у голови колгоспу Га-

В країнах 
народної 

демократії
Передтравневе 

змагання в Польщі
ВАРШАВА. На підприємствах 

країни розгорнулось передтравне
ве соціалістичне змагання. Багато 
шахт Сілезії значно перевикону
ють плани видобутку вугілля. 
Прокатний цех металургійного 

і заводу .Баторій* на 18 днів ра
ніше строку виконав квартальний 
план. Колективи більше 3 тисяч 
підприємств Польщі на честь 1

■ травня зобов'язалися випустити 
| надпланової продукції на 600 
| мільйонів злотих.

Успіхи трудящих 
Димитровграда

і СОФІЯ. Робітники міста Димит- 
ровграда—великого промислового 
центра, створеного в роки народ
ної влади, успішно бореться за ви
конання п'ятирічки за чотири роки. 
Колектив гіганта болгарської інду-

I стрії—хімічного комбінату імені 
Й. В. Сталіна на кілька місяців 
раніше строку освоїв виробничий 
процес підприємства і вже пере
виконав завданнЯ'ПО випуску штуч
них добрив. Найбільша в місті 
гідроелектростанція імені Вилко 
Червенкова систематично пере
виконує план на 12—20 процентів. 
Шахтарі Димитровського вугіль
ного басейну дали вже тисячі 
тонн вугілля понад програму.

Сільське господарство 
на піднесенні

БЕРЛІН. Сільське господарство 
Німецької Демократичної Респуб
ліки в минулому році добилось 
значних успіхів порівняно з 1950 
роком. Збільшився розмір посів
них плащ. Врожайність основних 
сільськогосподарських культур 
перевищила довоєнну. Валовий 
збір зернових і бобових культур 
зріс більш як на 28 процентів. 
Поголів'я великої рогатої худоби 
збільшилось на 15 проц., поголі
в'я свиней—на 24 проц., овець — 
на 14 проц. Велику роль у підне
сенні сільського господарства рес
публіки відіграють машинопро- 
катні станції.

Нагородження 
передовиків сільського 

господарства
ПЕКІН. Опубліковано постано

ву Міністерства землеробства Ки
тайської Народної Республіки про 
нагородження передовиків сіль
ського господарства, які відзна
чилися в патріотичному русі за 
високий урожай у 1951 році. Га
зети відзначають, що передовики 
руху за високі врожаї на ділі до
вели, що сільськогосподарське 
виробництво в новому .Китаї має 
необмежені можливості. Вони 
одержали врожаї, рівних яким не 

| було в історії Китаю.
(РАТАУ).

Соколика
лушки з п'єси „В степах Ук
раїни*.

До речі, про директора т. Со
колика. Коли в кінотеатрі спокій
но, він незмінно займає своє служ
бове місце—виконує обов'язки.

Але тоді, коли прибувають від
відувачі і починаються кіносеан
си, коли виникає потреба наведен
ня порядку по культурному об
служуванню глядача, тоді т. Со
колик залишає на призволяще 
своє службове місце і зникає в 
невідомому напрямку.

Правда, декому вдалося встано
вити, що найчастіше цей напря
мок веде Соколика до його квар
тири—додому.

Відвідувачі кінотеатру хочуть 
бачити його директора на своєму 
місці, за сумлінним виконанням 
обов'язків та щоб в касі був на
ведений необхідний порядок.

Тарас Шипшина.

В лютому в Москві відкрилась виставка болгарської народної 
творчості. В її залах розміщено 1500 експонатів, які знайомлять від
відувачів з болгарською народною творчістю XIX—XX віку і її роз
витком в Народній Республіці Болгарії після визволення країни 9 ве
ресня 1944 року. На виставці представлені одяг, вишивки, тканини, 
різьба по дереву, гончарні і ювелірні вироби, зброя, предмети побуту. 
З великою майстерністю витканий болгарськими жінками килим з 
портретом великого друга болгарського народу товариша Сталіна. Бол
гарський народ відстояв і зберіг самобутність свого мистецтва, тісно 
зв'язаного з мистецтвом інших слав'янських народів. Виставка показує, 
якого розквіту досягло національне мистецтво вільного народу. Вона є 
ще одним доказом непорушної болгарсько-радянської дружби, дружби 
народів, які борються за мир в усьому світі.

На знімку: в одному з залів виставки.
Фото В. Мастюкова ї Євзерихіна. Прескліше ТАРС.

З допомогою радянської агротехніки
БУДАПЕШТ. В сільське госпо

дарство Угорщини широко впро
ваджується передова радянська 
агротехніка. Минулої осені було 
піднято зябу значно більше, ніж 
у попередні роки. За прикладом 
радянських колгоспників ниніш

В румунських здравницях
БУХАРЕСТ. У найбільш ма

льовничих місцях Румунії—на уз
бережжі Чорного моря і в Кар
патських горах розташовані сот
ні санаторіїв, курортів та будинків 
відпочинку. Зараз вони готуються

ПОДІЇ В КОРЕЇ
20 і 21 березня з'єднання На

родної армії в тісній взаємодії з 
частинами китайських народних

Народи світу протестують проти жахливих 
злочинів американських агресорів

Трудящі різних країн світу вис
ловлюють своє глибоке обурен
ня злочинами американських аг
ресорів, які вдалися до бактеріо
логічної зброї. В тисячах резолю
цій учасники багатолюдних мітин
гів і зборів вимагають припинен
ня бактеріологічної війни, пока
рання американських варварів.

Корейський робітник Лі Тяк 
Дюн, виступаючи на мітингу в 
місті Вонсані, заявив: застосу
вавши бактеріологічну зброю, 
американські інтервенти думали

Сваволя італійської поліції
В італійському селищі Вілла 

Літерно поліція розстріляла де
монстрацію селян, які протестува
ли проти несправедливого розпо
ділу земельних ділянок.

Намагання властей при розпо
ділі ділянок обійти бідняків в 
угоду заможним елементам вик
ликала невдоволення селян, які 
влаштували перед будинком му

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.
Нарсуд першої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 

громадянина Березняка Володимира Прокофійовича, який проживає в 
Олександрії, про розторгнення шлюбу з громадянкою Панасенко Лі
дією Сергіївною, що проживає в місті Кіровограді.

Загублений штамп колгоспу імені Володимира Ульянова, Недо- 
гарської сільради, вважати недійсним.

Правління колгоспу.

ньої весни вперше провадиться 
боронування озимих. У великих 
розмірах практикується яровиза
ція насіння. Багато виробничих 
кооперативів і державних госпо
дарств впроваджують перехрещу 
сівбу зернових.

до відкриття літнього сезону. В 
цьому році профспілкові органі
зації направлять у здравниці по
над 400 тисяч трудящих—в півто
ра раза більше, ніж торік.

(РАТАУ).

добровольців на всіх фронтах ве 
ли оборонні бої.

За 2 дні збито 11 літаків про' 
тивника.

поставити наш народ на коліна. 
Проте вони прорахувались. Аме
риканським звірям не вдасться ні 
залякати, ні покорити наш народ. 
Ми впевнені в перемозі нашої 
справедливої справи.

Докери Франції і болгарські 
шахтарі, жінки Голландії і румун
ські студенти, трудящі Англії і 
Німецької демократичної респуб
ліки, Пакистану та Індонезії—всі 
рішуче протестують проти нових 
нечуваних злодіянь американсь
ких інтервентів. (ТАРС).

ніципалітету демонстрацію. Полі
ція, що з'явилася для розгону де
монстрантів, відкрила по них во
гонь. Селянин Луїджі Новьєлло, 
батько 8-ми дітей, був убитий. 
Багато учасників демонстрації 
дістали тяжкі поранення в резуль
таті побиття.

(РАТАУ).
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Підхоплюймо почин 

брикетників!
По нашій Батьківщині (1 стор.).
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. І. Суховий,- 

Успішно завершити навчальний рік 
у сітці партійної і комсомольської 
освіти (2 стор.).

Будови комунізму — всенародна 
справа (2 стор.).

Ширше розгортаймо передтравневе 
соціалістичне змагання! (З стор.).

В НОМЕРІ:
Весні — більшовицьку зустріч! 

(З стор.).

Г. Кастирін.—Наш досвід створення 
кормової бази (3 і 4 стор.).

Дюдвіг Бетховен (4 стор.).

Народи світу протестують проти 
злодіянь американських недолюдків 
(4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

Підхоплюймо почин 
брикетників!

Під мудрим керівництвом 
партії Леніна — Сталіна радян
ський народ добивається все 
нових і нових перемог в усіх 
галузях народного господарства, 
впевнено будує комунізм.

Натхненна праця мільйонів 
трудівників, їх творча ініціати
ва, що проявляються в соціа
лістичному змаганні,—випробу
ваному методі комуністичного 
будівництві^- невпинно зміц
нюють М0Г)^ІСТЬ рідної Віт
чизни.

За визначенням товариша 
Сталіна соціалістичне змагання 
(,'4'ить докорінний переворот в 
поглядах людей на труд, бо во
но перетворює труд із ганеб
ного і важкого тягара, яким він 
вважався раніше, в справу 
честі, в справу слави, в спра
ву доблесті і геройства.

‘-л^’ахтарі, будівельники, тру
дящі нашого міста, як і всього 
Радянського Союзу, беруть ак
тивну участь у змаганні, само
віддано і натхненно борються 
за виконання і перевиконання 
виробничих планів, за повне 
використання техніки, за під
вищення якості продукції і 
зниження її собівартості, за 
економію сировини, палива і 
електроенергії.

З місяця в місяць множать 
виробничі успіхи передові під
приємства нашого міста. Вони 
вносять свій вклад у велику 
справу будівництва комуністич
ного суспільства. Колектив тру
дящих Олександрійської бри
кетної фабрики майже на два 
місяці раніше строку завершив 
виробничий план минулого ро
ку і дав 860 тисяч карбован
ців надпланової економії. За це 
Йому присуджено перехідний 
Червоний прапор Кіровоград
ського обкому КП(б)У та ви
конкому обласної Ради депу
татів трудящих. В новому 1952 
році брикетнпкп не знизили 
темпів. Достроково—15 берез
ня вони впорались з планом 
першого кварталу. На фабриці 
немає жодного робітника, який 
би не виконував своїх норм.

Але брикетникам, як і всім 
трудівникам, вихованим більшо
вицькою партією, не властиві 
почуття самовдоволення і само
заспокоєння. За прикладом шах
тарів Донецького басейну, які 
в листі до товариша Сталіна 
взяли на себе нові підвищені

IX пленум Центрального Комітету ЛКСМ України
20—21 березня відбувся чер

говий IX пленум Центрального 
Комітету ЛКСМ України.

Пленум заслухав і обговорив 
доповідь секретаря ЦК ЛКСМУ 
тов. Г. Г. Шевеля «Про заходи 
по дальшому поліпшенню ідей
но-виховної роботи комсомоль
ських організацій України серед 
молоді». 

зобов'язання, колектив Олек
сандрійської брикетної фабрики 
вирішив розгорнути змагання 
на честь Першого травня, щоб 
зустріти міжнародне свято тру
дящих новими трудовими досяг
неннями. За рахунок впровад
ження досвіду новаторів вироб
ництва, приведення в дію внут
рішніх резервів, поліпшення 
використання обладнання бри
кетнії кн вирішили на 125 про
центів виконати квітневий ви
робничий план, на 20 процен
тів підвищити продуктивність 
праці, на 2 проценти знизити 
собівартість продукції, значно 
поліпшити якість брикету і 
зменшити витрати електроенер
гії. В числі інших зобов'язань 
вони вирішили втілити раціона
лізаторські пропозиції робітни
ків, спрямовані на зменшення 
пилу в цехах, на поліпшення 
використання механізмів. У 
своєму зверненні, опублікова
ному в минулому номері газети 
«Більшовицька правда», колек
тив фабрики ввернувся до всіх 
трудящих міста з закликом по- 
бойовому розгорнути передтрав
неве соціалістичне змагання з 
тим, щоб добитись нових ви
робничих успіхів на благо на
шої рідної Батьківщини.

На цей патріотичний заклик 
уже відгукнулись колективи 
ряду підприємств та будов міс
та. Обговоривши звернення 
брикетників, робітники заводу 
«Червоний ливарник» зобов'я
зались квітневий виробничий 
план виконати на 106 процен
тів, підвищити продуктивність 
праці на 15 процентів, знизити 
собівартість продукції на 1 
процент. В боротьбі за здійснен
ня взятих зобов'язань колектив 
заводу здобув перші успіхи. 
Він достроково виконав план 
першого кварталу.

Включились у передтравневе 
змагання і взяли на себе під
вищені зобов'язання колектив 
Байдаківського вуглерозрізу, 
будівельники жител, автотранс
портники.

Підтримати почин брикет
ників у розгортанні передтрав- 
невого змаганпя—завдання всіх 
трудящих вугільної промисло
вості.

До нових виробничих успі
хів, товариші!

В дебатах на доповідь вис 
тупцли 23 чоловіка.

На пленумі виступив секре 
тар ЦК КП(б) України тов. 1. Д, 
Назаренко.

В обговореному питанні пле 
нум прийняв розгорнуте рі
шення.

(РАТАУ).

По нашій
Батьківщині

Закарпатська область. Радянсь
ка влада відкрила перед молоддю 
Закарпаття широку дорогу до 
знань. Ужгородський державний 

і університет—один з наймолодших 
; в країні. Багато вихованців уні

верситету по закінченню навчання 
залишені працювати при кафед
рах.

На знімку: сини колгоспників 
І асистент І. I. Турян (зліва) і стар

ший лаборант В. М. Самош готу
ються до чергових занять.

Фото Л. Ковгана. 
Прескліше ТАРС.

Будівництво колгоспних 
гідроелектростанцій

У Бучацькому, Коропецькому 
та інших районах Тернопільської 
області будуються міжколгоспні 
гідроелектростанції. Колгоспники 
чотирьох артілей Велико-Борків- 
ського району споруджують між
колгоспну електростанцію в селі 
Дичків. Дружно йдуть роботи по 
будівництву Скородинської гідро
електростанції в Білобожницько- 
му районі. В її будівництві бе
руть участь 13 колгоспів.

Водопроводи на гірських 
джерелах

Монтажна бригада Севлюської 
МТС, Закарпатської області, здала 
в експлуатацію водопровід, збу
дований в колгоспі ім. Шверника 
на гірському джерелі. Водопровід 
дав можливість вивільнити понад 
ЗО чоловік, які раніше були зай
няті на підвезенні води до ферм. 
Водопроводи на гірських джере
лах збудували також інші кол
госпи.

Вручення міжнародної 
Сталінської премії 

Анні Зегерс
19 березня, в Кремлі, в присут

ності численних представників 
радянських громадських організа
цій була вручена міжнародна 
Сталінська премія „За зміцнення 
миру між народами” відомій ні
мецькій письменниці, невтомному 
борцеві за справу миру Анні 
Зегерс.

Голова Комітету по міжнарод
них Сталінських преміях академік 
Д. В. Скобельцин поздоровив 
Анну Зегерс з високою нагородою 
і побажав їй нових успіхів у бо
ротьбі за зміцнення миру в усьо
му світі, за відновлення єдиної, 
миролюбної, демократичної Німеч
чини.

Наприкінці Анна Зегерс висту
пила з промовою, вислуханою 
присутніми з великою увагою.

(РАТАУ).

Всебічно підготуватись 
до сівби цукрових буряків
Торік буряководи нашого ра

йону недовиконали плану вро
жайності цукрових буряків. Це 
сталося тому, що в’ багатьох 
колгоспах не дотримали зимо
вих агротехнічних заходів, в 
час сівби допускали порушення 
агротехніки, неорганізовано, на 
низькому рівні велись роботи 
по обробітку та боротьбі з шкід
никами цукрових буряків.

Факти переконливо свідчать, 
що там, де вирощуванню цук
рових буряків надавали біль
шої уваги, навіть при неспри
ятливих кліматичних умовах 
одержано добрі врожаї. Так, в 
колгоспі імені 18 з'їзду ВКП(б) 
урожай цукрових буряків з кож
ного гектара посіву становив 
184 центнери. По 172—180 
центнерів цукрової сировини з 
гектара зібрано в колгоспах 
імені Петровського, імені Во- 
рошилова, імені Сталіна, Во- 
рошиловської сільради, та ін
ших. Ще вищий врожай одер
жали передові бригади та ланки.

Надаючи особливого значення 
цій цінній технічній культурі, 
листопадовий Пленум ЦК КП(б)У 
поставив перед буряководами 
завдання—вивчити і узагальни
ти досвід роботи передових кол
госпів, бригад і ланок по ви
рощуванню високих урожаїв 
цукрових буряків, викрити при
чини низьких урожаїв в окре
мих колгоспах, бригадах і лан
ках і виробити заходи, які за
безпечують безумовне одержан
ня в 1952 році високих уро
жаїв цукрових буряків у всіх 
колгоспах.

Більшість колгоспів району 
по-більшовицькому виконують 
ці вказівки. За зиму під посіви 
цукрових буряків вивезено по
над 7.000 тонн перегною-сщі- 
цю, нагромаджено значно біль
ше, ніж торік, попелу та пта
шиного посліду, завезено 1.395 
центнерів мінеральних добрив 
для внесення їх в рядки в 
час посіву.

Добре готуються до сівби 
буряків і в колгоспах імені 
Карла Маркса, імені 18 парт- 
конференції та інших. Поряд 
з виконанням комплексу зимо
вих агрозаходів тут виготовили 
необхідну кількість шлейфів, 
важких трьохсекційних котків 
та іншого інвентаря, готують 
апаратуру до боротьби з шкід
никами.

----------------------------------------

Науково-виробнича Рада району
При Ростовському районному 

відділі сільського господарства 
(Ярославська область) створено 
науково-виробничу Раду. Вона 
широко популяризуватиме найно
віші досягнення сільськогоспо
дарської науки і передового дос
віду. До Ради увійшли завідуючий 
і головний агроном відділу сіль* 
ського господарства, наукові пра

Але деякі колгоспи все ще 
повторюють помилки минулого 

! року.
У колгоспі імені Леніна 

(Протопопівка), наприклад, агро
технічні заходи по вирощуван
ню високих урожаїв цукрових 
буряків вироблені без урахуван
ня взятих соціалістичних зо
бов'язань, та й ті незадовільно 
виконуються. Подібний стан і в 
колгоспах «Шлях до комуніз
му», імені Будьонного, імені 
Молотова та інших.

Значні недоліки в підготов
ці до сівби цукрових буряків 
мають місце в МТС району. 
Перевіркою встановлено, що з 
наявних 9 бурячних сівалок 
Користівська МТС відремонтува
ла 6. Одна сівалка, яку тут 
вважали відремонтованою, вия
вилась непридатною до сівби 
через несправність регулятора 
висіву туків.

Обидві МТС недостатньо до
помагають колгоспам у виго
товленні і ремонті бурякосію- 
чого інвентаря—шлейфів, кот
ків, райборінок тощо.

Деякі колгоспи досі не за
везли потрібної кількості міне
ральних добрив та бурого ву
гілля для внесення в рядки в 
час посіву і отрутохімікатів для 
боротьби з шкідниками цукро
вих буряків. Не приведено в 
готовність і апаратуру—оприс- 
кувачі, обпилювачі, плужки для 
накладання мілкої сітки лов
чих канавок і ін.

Цукрові буряки висіваються 
майже одночасно з посівом ран
ніх зернових. Тому партійні ор
ганізації, радянські і сільсько
господарські органи повинні, 
не гаючись, виправити допущені 
помилки у підготовці до сівби 
буряків. Слід особливу увагу 
звернути на тісну виробничу 
співдружність буряководів і ме
ханізаторів, щоб усі заходи, 
спрямовані на підвищення вро
жайності цієї культури, здій
снювались комплексно, на всій 
площі посіву при високому 
рівні агротехніки.

Колгоспники нашого району 
мають чималий досвід у виро
щуванні цукрових буряків. Не
має сумніву, що вони зроблять 
все, щоб цього року помножи
ти свої успіхи, виростити ви
сокі врожаї, з честю виконати 
взяті соціалістичні зобов'язан
ня.

цівники і викладачі сільськогос
подарських технікумів, п'ять голів 
передових колгоспів. На засіданні 
Ради обговорювалось питання про 
впровадження у колгоспне вироб
ництво комплексної механізації на 
сівбі і обробітку овочевих куль
тур.

(ТАРС).
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Парті й н е життя

Успішно завершити навчальний рік 
у сітці партійної І комсомольської освіти

Будови комунізму
всенародна справа

В системі політичної освіти 
в партійних і комсомольських 
організаціях міста в цьому році 
працюють десятки гуртків, по
літшкіл, два семінари по вив
ченню економіки промислових 
підприємств, понад 750 кому
ністів і безпартійних активіс
тів самостійно вивчають осно
ви марксизму-ленінізму.

Первинні партійні організа
ції посилили контроль за ро
ботою гуртків і політшкіл, дба
ють про піднесення ідейно-тео
ретичного рівня політичного 
навчання кадрів. Переважна 
більшість пропагандистів нав
чання в гуртках і політш колах 
проводять на високому рівні, 
вміло пов'язують вивчення про
грамового матеріалу з конкрет
ними завданнями своїх колек- 
ТІ№).

гуртку по вивченню істо
рії ВКП(б) підвищеного типу 
при парторганізації рудоремонт- 
ного заводу навчається 18 чо
ловік. Всі вови регулярно від
відують заняття, сумлінно го
туються до навчання та беруть 
активну участь у співбесідах. 
Керівник гуртка головний ін
женер заводу т. Гурза занят
тя проводить методом розгор
нутої бесіди. Вивчення історії 
ВКП(б) пропагандист поєд
нує з виробничим життям за
водського колективу. Бесіди в 
гуртку проходять жваво, інте
ресно, широко використовують
ся наочні посібники, допоміж
на політична і художня літе
ратура.

Заслуговує уваги також дос
від роботи гуртка по вивченню 
історії ВКП(б) першого року 
навчання, яким керує т. Гер- 
мап. Слухачі гуртка добре го
туються до занять, за порадою 
пропагандиста читають худож
ні твори, користуються наоч
ними посібниками. Це допо
магає їм глибоко засвоювати 
теоретичні основи більшовизму.

На високому ідейно-теоретич
ному та організаційному рівні 
проходять також заняття в 
гуртках, де пропагандистами 
працюють тт. Зюзін, Бєлов, 
Черняк, Крайня, ІІорошенкова, 
Коган, Ігнатенко, Поволоцька, 
Заєнчковський та інші.

Проте, як показала перевір
ка, в політичному навчанні 
кадрів мають місце і серйозні 
недоліки. В деяких гуртках і 
політшколах допускаються зри
ви занять. Окремі пропагандис
ти досі не відмовились від 
школярського, начотницького 
методу, що призводить до зни
ження ідейного рівня навчан
ня.

В результаті безконтроль
ності з боку бюро парторгані
зації міськздороввідділу (секре
тар т. Жалдак), пропагандист 
гуртка по вивченню «Коротко
го курсу історії ВКІІ(б)» 
т. Лашкул заняття проводить 
безсистемно, на низькому рівні. 
Слухачі цього гуртка не мають 
підручників, не складають 
конспекти, часто пропускають 
заняття. Медичні працівники 
лікарні селища Октябрського 
тт. Руда та Бойченко, наприк
лад, пропустили в цьому гурт
ку по 7—9 занять. Часто бу
ває, що в приміщенні, де про
водиться навчання, невиста- 
чає навіть стільців.

Про відсутність належного 
контролю за політичним нав
чанням з боку бюро парторга
нізації будівельного управлін
ня тресту «Олександріявугле- 

I розріз» (секретар т. Колузанов) 
| свідчить такий факт. 17 берез

ня в гуртку по вивченню істо- 
I рії ВКП(б) пропагандист т. Ба- 

лакін проводив заняття по і 
' другому підрозділу четвертої 

томи. До заняття т. Балакін не 
підготувався, через цс важливий 
матеріал про основні риси 
діалектичного методу він виклав 
за 20 хвилин. Тому й не дивно, І 

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

що слухачі, слабо засвоюють 
вивчасмий матеріал. Гурток 
значно відстає з виконанням 
навчального плану.

Не турбує секретаря парт
організації промартілей т. Губль 
стан, що створився в гуртку 
по вивченню біографії її. В. 
Сталіна, яким керує т. Пентє- 
шип. Тут половина занять не 
відбулось через відсутність слу
хачів і непідготовленість про
пагандиста.

Серйозні недоліки в органі
зації політичного навчання 
мають місце також у партій
них організаціях будівельного 
управління Семенівського трес
ту (секретар партбюро т. Ли- 
женкін), шахти № 3 (секретар 
т. Сиротенко), будівельного уп
равління тресту «Олександрія- 
вуглерозріз» (секретар т. Гон
чаренко) та деяких інших.

До.кінця навчального року 
в сітці партійної і комсомоль
ської освіти залишилося два 
місяці. Первинні партійні і 
комсомольські організації, ке
рівники гуртків, політшкіл і 
семінарів повинні використати 
цей час для усунення виявле
них недоліків і хиб, організу
вати додаткові заняття і кон
сультації, спланувати і про
вадити повторення вивченого 
матеріалу.

На початку квітня відбудеть
ся міська нарада пропагандис
тів, на якій керівники гуртків 
і політшкіл, секретарі партій
них і комсомольських органі
зацій обміняються досвідом ор
ганізації політичного навчання 
і намітять заходи, спрямовані 
на забезпечення успішного за
вершення навчального року в 
системі партійної і комсомоль
ської освіти.

І. Сумовий, 
завідуючий відділом 

пропаганди і агітації 
міськкому КП(б)У.

З великим виробничим під
несенням трудяться колективи 
підприємств країни над вико
нанням почесних замовлень ве
ликих будов комунізму.

Колектив Московського заво
ду «Красний блок» на три мі
сяці раніше строку відванта
жив на адресу «Волгодонбуду» 
і «Куйбишевгідробуду» 157 під
йомних кранів, а Ленінградсь
кий завод «Електросила» імені 
Кірова на 12 дпів раніше стро
ку виготовив для гідротехніч
них споруд Волго - Донського 
каналу 14 великих електрич
них машин постійного струму.

В рахунок замовлень друго
го кварталу відправляє вже ло- 

I комобілі на адресу сталінських 
будов Могильовський завод Бі
лоруської РСР і кабель—Коль- 
чугинський завод «Електро- 
пром», Владимирської області. 
Успішно освоївши нові види 
каркасних восьмиквартирних 
стандартних будинків, колек
тив Нелідовського заводу, Ве
ликолуцької області, відправив 
уже першу партію таких бу
динків на адресу Каховського 
гідровузла.

Великий вклад вносять у спо
рудження великих будов кому

нізму колективи підприємств 
Радянської України. Тільки в 
Сталінській області 12 заводів 
достроково виконали всі замов
лення першого кварталу. Ме
талурги Жданова відвантажили 
будівникам Волго-Допського ка
налу в рахунок квітня перший 
вагон прокату нового профілю. 
З Дружковкп на цю будову 
пішли два вагони кріпильних 
матеріалів, запланованих на 
травень. 11а два місяці випере
дили графік виконання почес
них замовлень всі заводи, які 
виготовляють устаткування для 
нових електроліній, що буду
ються в районі Сталінграда, 
Куйбишева і Тахіа-Таша.

Почесні замовлення першого 
кварталу достроково виконали 
Одеський канатний, рубероід- 
ний, котельнозварювальний, 
сталепрокатний завод імені 
Дзержинського і інші підприєм
ства міста-героя.

На адресу великих будов ра
ніше строку відвантажили свою 
продукцію Львівський механі
зований скляний завод і зцхд 
телеграфної апаратури, 'Він
ницький електроремонтний за- 

I вод.
(БАТА У).

Лист будівнинів Нуйбишевської Г^С. 
товаришеві Й. В. Сталіну

Будівники Куйбишевської 
гідроелектростанції звернулися 
з листом до товариша її. В. 
Сталіна. Будівники доповідають 
великому вождю і вчителеві, що 
в минулому році, достроково 
завершивши державне завдан
ня, вони виконали 8 мільйонів 
кубометрів земляних робіт, за
кінчили будівництво і монтаж 
високовольтних ліній електро
передач загальною довжиною в 
216 кілометрів з повітряним 
переходом через Волгу, про
клали 162 кілометри залізнич

них колій, по яких тепер здійс
нюється безперебійне постачан
ня будові матеріалів і устатку
вання.

Будівники Куйбншевськфї ГЕС 
дали слово товаришеві її. В. 
Сталіну достроково завершити 
річний план будівельно-мон
тажних робіт, виконати 28 міль
йонів кубометрів земляних ро
біт, підвищити продуктивність 
праці на 10 процентів, збуду
вати і ввести в експлуатацію 
100 тисяч квадратних метрів 
житлової площі.

Почалась часткова здача споруд Волго-Дону

Цими днями в педагогічно
му учплпщі відбулися збори 
жінок-активісток міста. З до
повіддю про підсумки звітів і 
виборів жіночих рад і чергові 
завдапня роботи серед жінок 
виступила секретар міськкому 
КП(б)У т. 0. Ф. Рижова.

На зборах виступили: лабо
рантка Байдаківського вугле
розрізу т. Олійник, робітниця 
управління будівництва жител 
Семенівського тресту т. Брат- 
ченко, депутат Верховної Ради 
УРСР т. Рєпка, робітниця 
кар'єроуправління т. Плужник, 
заступник голови виконкому 
міської Ради по роботі серед 
жінок т. Стрельцова, праців
ниці електростанції тт. ІІІара- 
пова і Проскуріна та інші.

В газеті „Більшовицька правда” 
за 5 березня було надруковано 
статтю під заголовком „Поліпши
ти виховання молоді”, в якій 
критикувались недоліки в роботі 
комсомольської організації кол
госпу імені Леніна, Протопопівсь- 
кої сільради.

Як повідомив редакцію секретар

Збори жінок-активісток
Учасниці зборів намітили за

ходи, спрямовані на поліпшен
ня політико-масової роботи се
ред жінок.

З великим піднесенням ЖІ1І- 
ки-активістки міста прийняли 
текст вітального листа вождю і 
вчителю радянського народу, 
прапороносцеві миру в усьому 
світі великому Сталіну ІІ. В.

* # «
20 березня в будинку куль

тури відбулися районні збори 
жінок-активісток. З доповіддю 
про підсумки звітів і виборів 
жіночих рад та чергові завдан
ня жінок району виступив 
секретар райкому КП(б)У т. 
І. М. Божков.

В обговоренні доповіді взяли

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ"
„ПОЛІПШИТИ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ"

райкому ЛКСМУ т. Кошелев, фак
ти, наведені в статті, ствердились.

Бюро райкому комсомолу на 
своєму засіданні 9 березня заслу
хало звіт секретаря комсомоль
ської організації артілі т. Обертас. 
У намічених заходах, поряд з ін
шими, було вирішено послати для 
надання практичної допомоги в 

участь: член комітету проф
спілки радгоспу «Комінтерн» 
т. Степаненко, учителька Ііе- 
догарської семирічної школи 
т.Гарбуз, працівник медпункту 
кінзаводу т. Моргаленко, секре
тар РК ЛКСМУ т. Матвієнко 
та інші, всього 10 чоловік.

Иа зборах обговорено і прпй- 
нято звернення до всіх трудів
ниць району про участь жінок- 
колгоспнпць у вирощуванні ви
соких урожаїв сільськогоспо
дарських культур і підвищен
ні продуктивності громадсько
го тваринництва в 1952 році.

З великим піднесенням 
учасники зборів прийняли ві
тального листа вождю і вчите
лю радянського народу товари
шеві ІІ. В. Сталіну.

організації масово-виховної робо
ти серед молоді секретаря [ 
РК ЛКСМУ т. Матвієнко та заві
дуючого відділом піонерів т. Край- І 

| ник.
і Зараз працівники райкому 1 
ЛКСМУ здійснюють намічені за- , 
ходи. 1

На будівництві Волго-Донсь- 
кого каналу почалась часткова 
здача експлуатаційникам гід
ротехнічних споруд. Комісія з 
представників будови і управ
ління Волго-Донського водного 
шляху провела здачу і прий
мання Карповського водойми
ща, греблі затоплюваних час

УКРАЇНСЬКА РСР. На будівництві Північно-Українського каналу 
перше місце займає Снігирівське будівельно-монтажне управління. 
Риття траншеї тут провадиться багатоковшовим канавокопачем. Меха
нізатори, взявши на соціалістичне збереження машини, ведуть бороть
бу за збільшення їх продуктивності.

На знімку: канавокопач машиніста Михайла Закутного на ритт1 
траншей центральної водопровідної системи Снігирівської дільниці.

Фото Ю. Лихути. Прескліше ТАРС.

тин Карповської і Мариновсь- 
кої насосних станцій і підвід
них каналів до Мариновської 
насосної станції і Береславсь- 
кого водоймища.

Відбулась часткова здача і 
приймаппя гідротехнічних спо-

1 руд Береславського гідровузла.
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Ширше розгортаймо передтравневе 
соціалістичне змагання!

Зобов'язання гірників Байдаківського вуглерозрізу

Весні—більшовицьку зустріч!
Всі тракторні бригади — 

в повну готовність
Колектив Байдаківського вуг

лерозрізу гаряче підтримує іні
ціативу брикетників Олександ
рійської фабрики, які зверну
лись до трудящих міста з зак
ликом гідно зустріти міжнарод
не свято трудящих 1 Травня.

Робітники, інженери і техні
ки нашого підприємства зобо
в'язались дати понад квітневий 
план три тисячі тонн вугілля і 
10 тисяч кубометрів вскриші, 
знизити собівартість видобутку 
палива на 2 проценти, змен
шити зольність вугілля проти

Наслідуємо приклад брикетників
По всіх цехах заводу «Чер

воний жарпик» обговорено 
звернення*колективу Олексан
дрійської брикетної фабрики. 
Робітники, інженерно-технічні 
працівники і службовці заводу, 
підхопивши заклик передовиків, 
включились в передтравневе 
соціалістичне змагання. Виріше
но квітневий виробничий план 
виконати на 106 процентів, 
знизити собівартість випускає
мо! продукції на один процент,

Доб'ємося нових виробничих успіхів Підвищують темпи
Обговоривши звернення бри

кетників, будівельники нашого 
управління включилися у зма
гання на честь 1 Травня і взя
ли на себе нові підвищені зо
бов'язання: виконати квітневий 
план на 102 проценти, підви
щити продуктивність праці на 
4 проценти, знизити собівар
тість будівництва на 2 проценти.

На дільниці № 1 організуємо 
комплексні стахановеькі брига
ди, доб'ємось виконання всіх 
будівельпих робіт з оцінкою 
«добре».

Будівельники вірні своєму 
слову. Високого виробітку до
бивається бригада арматурни
ків, очолювана тов. Андрющен- 
ком. Вона змінні завдання ви
конує на 140 процентів.

Бригади слюсарів-монтажни- 
ків тт. Капустіца і Яцушка,

Наш досвід створення кормової бази
Раніше тваринництво рад

госпу «Комінтерн» базувалось 
виключно на відходах рослин
ництва і концентрованих кор
мах.

Кормові культури давали ду
же низький врожай—7—9 цент
нерів сіна і 30—90 центнерів 
корнеплодів з гектара посіву. 
Через нестачу кормів удої на 
фуражну корову в нашому рад
госпі неперебільшували 1.500 
—2.000 кілограмів молока. По
дібне було і з приростом тва
рин.

Після опублікування історич
ної постанови Ради Міністрів 
СРСР і ЦК ВКП(б) про триріч
ний план розвитку колгоспного 
і радгоспного продуктивного 
тваринництва колектив радгоспу 
докорінно перебудував роботу 
по створенню кормової бази.

Почали ми з запровадження 
травопільної системи землеробс
тва і, насамперед, кормової сі
возміни, як найбільш дійового 

встановлених норм на 0,1 про
цента і вологість на 0,5 про
цента.

Гірники дали слово підвищи
ти коефіцієнт використання ме
ханізмів на 5 процентів, до
вести продуктивність одного 
електровоза на вивезенні поро
ди до 1.250 кубометрів на добу 
і вугілля до 1.000 тонн, зни
зити витрати електроенергії на 
5 процентів. Добитися підви
щення продуктивності праці 
гірників па 5 процентів.

І підвищити продуктивність праці, , 
проти плану на 15 процентів. .

За виконання взятих зобов'я
зань розгорнулась наполеглива

І боротьба. Значних трудових
1 успіхів добиваються токар Іван
І Рудик, фрезерувальник Дій 

Соловйов, стругальник Андрій 
Жигель, свердлильниця Ярина 
Ярмілко, слюсар Степан 
Дерев'янченко. Вони кожного 
дня дають по півтори—дві ' 
норми.

наслідуючи метод Тихона Ми- 
і хайлова, підвищили продуктив

ність праці на 30 процентів.
1 Виробіток цих стахановськпх 

бригад становить дві норми.
Знатний муляр Харлампій 

Щербаков, створивши бригаду 
з молодих виробничників, пе
редає свій досвід новакам. Ни
ні бригада щодня перевиконує 
завдання.

Будівельники, готуючи гідну 
зустріч 1 Травня, борються за 
економію матеріалів, електро
енергії, краще використання 
механізмів, впроваджують пе
редові прийоми праці. 24 бе
резня достроково завершений 
квартальний план по генпідря- 
ду.

І. Гендель, 
працівник будівельного 

управління тресту 
„Олександріявуглерозріз".

засобу створення зеленої кор
мової бази. Одноразово вирішу
вали друге важливе завдання 
—вирощуванпя висококласного 
молодняку і удосконалення 
червоносТепної породи корів.

У своїй практичній роботі мп 
керувались вказівками відомих 
російських вчених, які вказу
ють, що корми і годування да
леко більше впливають на ор
ганізм тварин, ніж порода і по
ходження.

Для успішного вирішення 
завдань в розвитку тваринницт
ва зимовий час 1948—49—50 
і 51 рр. був використаний для 
глибокого вивчення працівни
ками радгоспу важливіших рі
шень партії та уряду і окремих 
праць засновників радянської 
агробіологічної науки академі
ків В. Р. Вільямса, Т. Д. Ли- 
сенка та великого перетворю
вача природи І. В. Мічуріна.

Великі недоліки мали місце 
в організації та оплаті праці

Ми поставили перед собою 
завдання добитись, щоб всі ро
бітники виконували норми ви
робітку.

В боротьбі за здійснення взя
тих зобов'язань здобуті перші 
успіхи. 24 березня колектив 
розрізу виконав квартальний 
план видобутку вугілля. Під
несли темпи гірники вскрпш- 
пої дільниці.

П Носовський, 
голова шахткому профспілки 
Байдаківського вуглерозрізу.

Ряд стахановців, наслідуючи 
приклад знатного гірника Дон
басу Тпхона Мпхайлова, знач
но підвищили продуктивність 
праці, випускають продукцію 
тільки відмінної якості.

Колектив заводу достроково 
виконав план першого кварталу 
і зараз нарощує темпи.

М. Садовини, 
голова завкому профспілки 

заводу „Червоний ливарник".

Серед залізничників тресту 
«Олександріявугілля розгорну
лось соціалістичне змагання на 
честь Першого травня.

Взяті зобов'язання: достро
ково випустити з промивочно- 
го ремонту 5 паровозів, з пі
діймального ремонту 1 паровоз, 
відремонтувати 2 платформи, 
4 думпкари, 2 напіввагони.

Квітневий виробничий план 
виконати за 20 днів, знизити 
собівартість вантажоперевезень 
на 2 проценти, підвищити про
дуктивність праці на 5 про
центів.

Колійники та працівники де
по взяли на себе індивідуальні 
передтравневі соціалістичні зо
бов'язання.

І. Чорномор, 
секретар парторганізації 

контори залізничного 
транспорту.

по кормодобуванню. До 1950 
року в радгоспі вирощуванням 
кормів для тваринництва зай
мались рільничі бригади, а ви
користання їх покладалось на 
тваринницькі бригади. Як нас
лідок, рільничі бригади кон
центрували свою увагу голов
ним чином на вирощуванні 
зернових і технічних культур, 
а кормовим культурам майже 
не надавали значення. З 1950 
року по відділках були органі
зовані спеціальні кормодобувні 
бригади з постійним складом 
робітників, тягла й інвентаря. 
Це дало бажані наслідки.

Основою підвищення продук
тивності і удосконалення поро
ди тварин є годування і умови 
утримання. Крім того, щоб 
одержати надій молока на фу
ражну корову за одну локтацію 
4.000—4.500 кілограмів і до
битись середньодобового при
росту молодняку 900—1000 
грамів, треба не лише мати необ-

Зараз кожна тракторна 
бригада повинна бути в пов
ній готовності включитись у 

і весняно-польові роботи.
Проте, не так справи обстоять 

в тракторних бригадах, які 
обслуговують колгоспи Косів- 
ської сільради.

У тракторній бригаді Корпс- 
тівської МТС №12 (бригадир 
т. Братко) досі невпстачає бо
чок для пального. Неякісно 
відремонтований трактор «ХТЗ» 
за кілька днів роботи на виве
зенні добрив в поле уже вий
шов з ладу. До тракторів і 
досі не спромоглися визначити 
причіплювачів.

Підживлено 221
Повним ходом провадиться 

підживлення озимини в кол
госпі імені Сталіна, Бандурів- 
ської сільради.

Цю роботу провадять всі три 
рільничі бригади. На поле під
возять перегній-сппець і по
піл 11 підвід.

Кіровоградський завод сільськогосподарського машинобудування 
„Красная звезла" випускає вузькорядні тракторні сівалки марки 
„СА-48Б*.

Посіви, проведені новою сівалкою, дають прибавку врожаю, в 
порівнянні з звичайною дисковою сівалкою, до 4 центнерів з гектара. 
На знімку: вузькорядна тракторна сівалка „СА-48Б" виробництва заво
ду „Красная звезла".

Фото Г. Верушкіна. (Прескліше РАТАУ).

I хідний корм, а й змусити худо
бу поїсти його. Так, щоб на
доїти від корови за день 30— 
35 кілограмів молока, потрібно 
згодувати в літній час 70—80 
кілограмів зеленої маси і 10— 
12 кілограмів концентратів. До
могтись цього-непроста справа.

На допомогу прийшло вчен
ня великого фізіолога академі
ка І. П. Павлова, який вказу
вав, що корисна їда це—їда з 
апетитом. Шляхом підбору кор
мів і поліпшення їх смакових 
якостей ми й почали керувати 
апетитом тварин, змушувати їх 
поїдати і засвоювати необхідну 

; кількість кормів.
Нам немало довелось попра

цювати над підбором асорти
менту кормових культур в час 
зеленого конвейєра і зимового 
утримання, тісно пов'язуючи 
це з потребою в кормах тва
ринництва.

Для зеленого конвейєра в 
1950 році ми висівали такі 
культури:

Озиме жито і пшеницю, су
міш багаторічних трав (люцер-

У бригаді №13 (бригадир 
т. Губський) невистачає трак
ториста, а до потужного трак
тора «С—80» немає прицепа.

Не все гаразд і в тракторній 
І бригаді №10 (бригадир т. Леле

ка). Тут наявні бочки вміщу
ють запас пального лише на 
півтори доби.

Керівники Користівської МТС 
повинні подати конкретну до
помогу тракторним бригадам з 
тим, щоб всебічно підготувати 
їх до польових робіт.

М. Дмитрієв, 
завідуючий Косівським 

сільським клубом.

гектар озимини
За кілька днів тут піджив 

лено 221 гектар озимої пше
ниці. Першість тримає рільнд 
ча бригада Йосипа Мірошни
ченка.

І. Вакало,
агроном колгоспу.

| ну, еспарцет, лугову вівсян- 
нпцю і безкорневищпий пирій), 
викосуміш, кукурудзу, судансь
ку траву, чумизу, просо, тик
ву, кабачки, кормовий гарбуз, 
буряки, моркву.

Такий набір культур в зе
леному конвейєрі забезпечив 
постачання тварин зеленого ма
сою по 80 кілограмів на одну 
корову щодоби з травня до 1 
листопада. Це дало можливість 
дотримуватись нормування го
дівлі, як одного з головних за
ходів зміни умов існування 
тварин і підвищення їх продук
тивності, що дало змогу про
тягом всього весняно - літнього 
періоду забезпечити рівномір
ний надій молока—13—14 кі
лограмів на добу від одної фу
ражної корови, тоді як раніше 
в нас були різкі коливання на
дою, а середній добовий надій 
не перебільшував 7—8 кілог
рамів.

(Закінчення на 4-й стор.)-
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Маленький фейлетон

Пісні... по телефону
Всім нам приємно знати, що 

телефонізація зміцнює зв'язок 
між підприємствами і устано
вами міста, райцентру з села
ми, посилює оператпвпість у 
керівництві.

Але дуже прикро, коли ви, 
скажемо, зняли телефонну труб
ку комутатора тресту «Олек- 
сандріявугілля», де начальни
ком зв'язку т. Городянко, а вам 
звідти пі з сього, ні з того те
лефоністка випалює: «Зайнято».

Хто й де «зайнято» спита
ти нема в кого, бо в трубку 
лише тріск чути.

Ви знову починаєте триво
жити станцію. На цей раз піс
ля другої мовчанки грубо пи
тають:

—Кого треба?
І коли ви докоряєте за неу

важність телефоністку, вона ро

...Радіотрансляція втрутилася, мовби вирішила трохи згладити 
ваше невдоволення,

Мал. К. Агніта.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
Жителі селища Димитрове в 

листі до редакції розповідали про 
те, що вони позбавлені можливос
тей слухати передачі місцевого 
радіомовлення.

Наш досвід створення кормової бази
(Закінчення).______

На зимове стійлове утриман
ня 1950—51 року ми висіва
ли: суміш багаторічних трав 
(злакових і бобових), впкосу- 
міш, суданську траву, силос 
і корнеплоди (буряки, моркву, 
кормові гарбузи, картоплю).

При заготівлі кормів на зи
му особливу увагу звернули на 
заготівлю вітамінного сіна, си
лосу і корпеплодів. Таким чи
ном на кожну голову великої 
рогатої худоби ми заготовили 
17 центнерів сіна, 29 центне
рів силосу і 20 центнерів ко- 
рнеплодів.

Цього року набір культур в 
зеленому конвейєрі і розрахун
ки потреби на зиму залиша
ються попередніми, як такі, 
іцо виправдали себе в минуло
му році.

* У створенні міцної кормової 
бази вирішальну роль відігра
ла кормодобувна бригада. Кор
мові культури вже не оброб
лялись в той час, коли звіль
нялась енергетична база і лю

бить з цього такий висновок: 
—Кажіть уже скоріше, кого 

треба?
Ви називаєте кого треба, і 

знову чуєте оте страшне слово 
«зайнято...»

А в трубку в цей час уже 
не тріск, а пісню чути:

«Посіяв чоловік гречку, 
Жінка каже—мак.
Нехай так, нехай так,
Нехай з гречки буде мак».
То радіотрансляція втрутила

ся, мовби вирішила трохи згла
дити ваше невдоволення.

Але не дивлячись на це, 
сліди невдоволення роботою ко
мутатора тресту все ж зали
шаються. На це повинні зва
жити телефоністки і, в першу 
чергу, т. Городянко.

Тарас ШИПШИНА.

Цю скаргу було надіслано міськ
кому КП(б) У.

З 16 березня налагоджено що
денну трансляцію передач місце
вого радіомовлення у селищі 
Димитрове.

ди від основних робіт, як це 
було раніше, а тоді, коли цьо
го потрібувала агротехніка їх 
вирощування.

Взимку ми розроблюємо агро
технічні заходи для кожного 
поля і культури і заготовляє
мо необхідний посівний мате
ріал до весни. Виробляються 
також кормові плани радгоспу 
па 1952—53 рр. і план зеле
ного конвейєра на період стійло
во-табірного утримання худоби.

Передпосівний обробіток про
вадимо звичайний для зерно
вих і технічних культур. Ли
ше під корнеплоди поверхню 
поля ретельно вирівнюємо. Це 
забезпечує дружні сходи. Особ
ливу увагу приділяємо збере
женню вологи в грунті для піз
ніх культур другого і третього 
строку посіву, які в наших 
умовах висіваються в червні, 
липні, серпні. У вирощуванні 
кормових культур цього періо
ду важливо одержати дружні 
сходи.

Нелегко також забезпечити

26 березня минає 125 років з 
дня смерті великого німецького 
композитора Дюдвіга Бетховена, 
творчість якого поклала початок 
новому найвидатнішому етапові в 
історії розвитку світової музичної 
культури.

Бетховен народився в грудні 
1770 року в місті Бонн (Німеччи
на). З раннього дитинства він поз- 
нав нужду і нестатки, тягар мате
ріальної залежності від всемогут
ніх вельмож, почавши з 11-річного 
віку заробляти для сім'ї шматок 
хліба, граючи на скрипку в при
дворному оркестрі.

В 17-річному віці у Бетховена 
проявляється талант композитора 
і піаніста. В його музичній твор
чості є провідним симфонічний 
жанр. Симфонії Бетховена відби
вають бунтівний дух протесту 
проти тяжкої обстановки меттер- 
ніхівського режиму, вселяють віру 
в невичерпні творчі сили людини, 
оспівують перемогу визвольних 
ідей, кличуть до боротьби за кра
ще майбутнє. Найвизначніші його 
симфонії: Героїчна 13-я) симфонія, 
яка ознаменувала собою творчу 
зрілість композитора, П ята—сим
фонія боротьби й перемоги і Дев'я
та симфонія, що є вершиною його 
творчості.

Лист до редакції

Налагодити облік 
трудоднів

Майже півтора місяця не 
ведеться облік трудоднів, ви
роблених колгоспниками артілі 
імені Молотова.

Обліковець рільничої брига
ди Иарасковія Шульга, не ма
ючи постійного робочого місця, 
нараховує трудодні дома. З 
цих причин трудодні колгосп
никам нараховані лише за 
січень.

Подібний стан з обліком 
трудоднів і па тваринницьких 
фермах, де обліковець Гнат 
Шульга.

Колгоспники артілі справед
ливо вимагають від правління 
налагодження обліку трудоднів, 
але все. це проходить поза 
увагою голови колгоспу 
т. Ткачова.

Пора вже налагодити облік.
І. Дмнтренко.

сходи післяжнивних посівів, 
питома вага яких велика. То
му ми запровадили такий ме
тод: площу озимого жита і пше
ниці, яку скошували за день 
для годівлі тварин, слідом злу
щували. Такий агрозахід, якщо 
його суворо дотримуватись, збе
рігає і нагромаджує вологу, яка 
забезпечує дружні сходи після
жнивних посівів.

Застосовуючи передову агро
техніку, ми щорічно одержує
мо високі врожаї кормових 
культур, які забезпечують нор
мальне постачання тварин всі
ма видами кормів протягом 
року.

Академік В. Р. Вільямс гово
рив, що зелена кормова база 
служить основою в організації 
продуктивного тваринництва. 
Яскравим доказом цього поло
ження служать такі дані.

Після впровадження зелено
го конвейєра приріст молока 
на фуражну корову становить 
750—800 літрів. Раціональна 
годівля має значний вплив на 
якість племінного молодняку і 
всієї худоби, а також па її 
приріст.

ГІюдвіг Бетховен

Бетховен написав чимало тво
рів камерної музики—сонати для 
фортепіано і для скрипки, кварте
ти, наповнені глибоким ідейно- 
філософським змістом. Його сона-

♦

Народи світу протестують проти ЗЛОДІЯНЬ
- американських недолюдків

Кожний день приносить нові 
звістки про гнівні протести тру
дящих зарубіжних країв проти 
застосування американцями бак
теріологічної зброї в Кореї і Ки
таї.

В індійському селі Карурі (за
хідна Бенгалія) відбувся мітинг 
протест-у, на якому були присутні 
500 селян. У прийнятій резолюції 
учасники мітингу висловили своє 
глибоке обурення з приводу зло
чину американських імперіалістів 
і вимагали суворо покарати зло
чинців.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
22 і 23 березня з'єднання На

родної армії у взаємодії з части
нами китайських народних добро
вольців на всіх фронтах вели обо
ронні бої з американо-англійськи- 
ми інтервентами і лісинманівськи-

Становище
Становище в Тунісі продовжує 

лишатись напруженим. У місті 
Тунісі відбулась маніфестація 
молоді. Подіція відкрила вогонь 
по маніфестантах, в результаті 
чого одного чоловіка вбито. В

Так, середня жива вага ко- 
рів-первісток у 1949 році бу
ла 387 кілограмів, у 1950 ро
ці — 476 кілограмів, а в 1951 
році—521 кілограм.

Середньодобовий приріст в 
минулому році становив 860 
грамів на добу при плані 650. 
Різко збільшився надій молока. 
Якщо в 1948 році він був 
2.740 літрів на фуражну коро
ву, то в 1951 році ми одер
жали по 4.514 кілограмів мо
лока в середньому від кожної 
корови. А доярки Марія Буяко- 
ва та Ольга Глпжинська, впро
вадивши двозмінну роботу на 
фермі, від кожної з 18 закріп
лених за ними корів надоїли 
по 5.010 літрів молока. Телят
ниця Ярина Усачова по своїй 
групі телят добилась середньо
добового приросту 956 гра
мів.

В результаті правильного 
догляду і годівлі худоби за ос
танні роки радгосп не мав ви
падків падежу її.

Вміле сполучення всіх галу
зей господарства дало свої хо
роші наслідки. Радгосп в ціло
му і ЗО передовиків виробниц- 

і та „Аппассіоната* за свідченням 
О. М. Горького була улюбленим 
твором В. 1. .Леніна, який говорив: 
„Нічого не знаю кращого .Ацпас- 
сіоната", ладний слухати її кожен 
день. Чудова, надлюдська музика. 
Я завжди з гордістю, можливо

І наівною, думаю: ось які чудеса 
можуть робити люди!"

Все життя композитор своєю 
творчістю провадив боротьбу про
ти жорстокої соціальної неспра
ведливості. Незважаючи на тяжку 
фізичну недугу (глухоту), яка ура
зила Бетховена в період розквіту 
його хисту, він продовжував на
стійливо працювати, до кінця жит
тя залишаючись вірним своєму 
мистецтву. За це високо цінили 
Бетховена видатні діячі передової 
російської культури — Глінка, Бє
лінський, Балакірєв, Сєров, Ста- 
сов.

Могутня, волелюбна, цілеспря
мована творчість Бетховена і в 
нашу епоху вдохновляє прогре
сивні сили людства на боротьбу 
за мир, за щастя, за світле кому
ністичне майбутнє.

Учасники руху опору, які про
живають у французькому місті 
Уллен, відправили на адресу аме
риканського консульства лист, в 
якому вимагали негайно припи
нити застосування бактеріологіч
ної зброї я Кореї і Китаї.

Мітинги трудящих, які вима
гають негайно припинити бакте
ріологічну війну, проходять у 
Польщі, Німецькій Демократич
ній Республіці і інших країнах.

(ТАРС).

ми військами, завдаючи їм серйоз
них втрат у живій силі і техніці.

23 березня зенітна артилерія 
Народної армії збила 5 літаків 
противника.

(ТАРС).

в Тунісі
арабській частині міста серед 
населення проведено арешти. 
Арештовано 50 чоловік, серед 
них—секретар комуністичної пар
тії Тунісу Мохаммед Хабу.

I тва є кандидати на Всесоюзну 
І сільськогосподарську вистав

ку. Багато наших товаришів 
І удостоєні високих урядових на

город. За успіхи в розвитку 
тваринництва ми одержали від 
Міністерства харчової промис
ловості СРСР першу і другу 
премії — легкову і вантажпу 
автомашини. Крім того, радгосп 
занесено на обласну Дошку по
шани.

Поставлені партією і урядом 
завдання — збільшити в 1951 
році виробництво м'яса, сала, 
молока, масла та інших про
дуктів харчування для насе
лення і сировини для промис
ловості нашої країни у півто
ра раза в порівнянні з 1948 
роком, ми виконали по всіх по
казниках. Вирішальну роль в 
цьому відіграла правильна ор
ганізація кормової бази тва
ринництва.

Г. Кастнріи, 
головний агроном 

бурякорадгоспу .Комінтерн".

ТВО редактора
Т. АПОСТОЛ.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
Засідання Верховної Ради 

Української РСР

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 38 (3718) П'ятниця, 28 березня 1952 р. РіквиданняХХІІІ-й
Ціна 20 коп.

Всемірно розвивати 
художню самодіяльність

Надія Прокопенко—одна 
з кращих робітниць гудзи
кової фабрики. Кожної 
зміни вона виконує по пів
тори—дві норми. У вільний 
від роботи час стахановку 
можна бачити в робітничо
му клубі. Вона—учасник 
хорового гуртка. Свою 
наполбіаиву працю т. Про- 
копенксАліоєднує з розум
ним, куЖтурним відпочин
ком. •

Таких як Надія Проко- 
пенко на гудзиковій фаб- 
риці багато. Тут кожний 
третій робітник навчається 
мистецтву співів, музики, 
танцю, майстерності актора. 
При клубі створені гуртки 
хоровий, драматичний, 

•^.струнний, літературний, во
кальний. Завідуючий клу

бом тов. Козаков система
тично планує роботу гурт
ків. З гуртківцями прово
дяться бесіди про постано
ви ЦК ВКП(б) і ЦК КП)б)У 
з ідеологічних питань. По
ряд з теоретичною підго
товкою велика увага при
діляється практичним занят
тям. Співаки вивчають пос
тановку голоса, принципи 
організації хору, знайомля
ться з методикою розучу
вання пісень, підвищують 
майстерність виконання. В 
програмі самодіяльного ко
лективу: пісні про рідного 
Сталіна, любиму Батьків
щину, про боротьбу радян
ського народу за мир та 
інші.

Добре працюють гуртки 
художньої самодіяльності 
швейної фабрики. Обдаро
вана молодь розвиває свої 
таланти в хоровому, літе
ратурному, танцювальному 
1 вокальному гуртках. Сис
тематично поновлюється 
програма концертів.

Однак творчому зростан

26 березня в Києві, в Сесійпому залі Вер
ховної Ради У РСР відкрилась друга сесія Вер
ховної Ради Української РСР.

У залі засідань—депутати і гості—стаханов- 
ці підприємств, передовики сільського госпо- 

I дарства, діячі науки, літератури і мистецтва, 
представники Радянської Армії.

В урядових ложах—тт. М. Г. Мельников, 
і Д. С. Коротченко, М. С. Гречуха, І. С. 

Сенін, І. Д. Назаренко, А. А. Гречко, 
Г. €. Гришко, члени Президії Верховної Ради 
Української РСР, міністри.

Сесію відкриває Голова Верховної Ради 
Української РСР депутат 0. Є. Корнійчук. Він 
надає слово для доповіді Голові Мандатної комі- 

I сії Верховної Ради УРСР депутатові 0. А. Гризі.
Верховна Рада затверджує доповідь Мандат

ної комісії про визнання правильними повно
важень новообраного депутата Верховної Ради 
Української РСР по Смілівському виборчому 
округу №336, замість вибулого депутата.

Потім Верховна Рада одностайно приймає 
такий порядок денний сесії:

1. Затвердження Державного бюджету Україн
ської РСР на 1952 рік і звіту про виконання 
Державного бюджету Української РСР за 1951 
рік.

2. Обрання Верховного Суду Української 
РСР.

3. Затвердження Указів Президії Верховної 
Ради Української РСР.

По першому питанню порядку денного сесії 
з доповіддю виступив міністр фінансів УРСР 
тов. М. Т. Щетинін.

Доповідач наводить яскраві цифри і факти, 
які свідчать про те, що трудящі Радянської 
України в тісній співдружності з усіма братніми 
народами Радянського Союзу на чолі з великим 
російським народом під керівництвом більшо
вицької партії, під „проводом великого вождя і 
вчителя товариша ІІ. В. Сталіна добились но
вих великих успіхів у господарському і культурно
му будівництві і внесли свій гідний вклад у спра
ву успішного виконання і перевиконання на
родногосподарського плану СРСР на 1951 рік.

Тов. Щетинін повідомляє, що Державний 
бюджет Української РСР за 1951 рік викопаний 
по доходах на 106,4 процента і по видатках— 
на 101,7 процента.

Характеризуючи Державний бюджет на 1952 
рік, доповідач відзначає, що він складений від
повідно до плану розвитку народного господарс
тва республіки. Бюджет забезпечує фінансовими 
ресурсами дальше розширення соціально-куль
турного будівництва, нове піднесення соціаліс

тичної економіки, підвищення рівня матеріаль
ного добробуту і культури трудящих Радянської 
України—складової і невід'ємної частини вели
кого Радянського Союзу.

ню трудящих не всюди 
створюють умови. На бага
тьох підприємствах та бу
довах міста занедбали ро
боту гуртків художньої 
самодіяльності. В робітни
чому клубі селища Димит- 
рове з п'яти гуртків жоден 
не працює регулярно. До 
участі в них залучено лише 
ЗО чоловік, хоч тут є сотні 
здібних робітників 1 робіт
ниць. Художній керівник 
т. Александров не поновлює 
програми концертів.

Зійшов з клубної сцени і 
самодіяльний колектив про
мислової артілі „Червона ви
шивальниця". Раніше орга
нізовані хоровий і танцю
вальний гуртки по суті роз
палися. Вся культурно-ма
сова робота тут зводиться 
до ігор в більярд. Культма
совий т. Кофман пустила цю 
важливу справу на само- 
плив.

Послабила свою роботу 
художня самодіяльність пе
дагогічного училища і мед- 
школи. Директор медшколи 
тов. Рось пояснює цей факт 
тим, що йому не дали штат
ного працівника і займатись 
організацією самодіяльності 
учнів нікому.

Всебічно підтримувати 1 
розвивати художню само
діяльність — обов'язок пар
тійних, профспілкових, ком
сомольських організацій і в 
першу чергу міського від
ділу культосвітньої роботи. 
Вони повинні чуйно прис
лухатись до запитів трудя
щих, допомагати молодим 
виконавцям знайти своє 
творче місце в самодіяльно
му колективі.

Хай з наших клубних 
сцен сильніше звучать го
лоси обдарованої робітни
чої молоді!

Закінчилось будівництво Ірпінської системи зрошення
Закінчилось будівництво зрошу* 

вальної системи в заплаві ріки 
Ірпінь. Колгоспи шести районів 
Київщини одержали близько 7.500 
гектарів найродючіших земель. В 
нинішньому році 750 гектарів кол
госпних городів зрошуватимуться 
з допомогою потужних дощуваль
них установок, близько 2.600 гек
тарів одержать вологу по підзем
них дренах, створених на глибині

50—70 сантиметрів з допомогою 
кротдренажних машин.

На освоєних землях Ірпінської 
заплави колгосп імені Леніна, Ди- 
мерського району, зібрав торік по 
400 центнерів картоплі і по 270 
центнерів огірків з гектара, а на 
тригектарній ділянці — по 1006 
центнерів помидорів з гектара.

(РАТАУ).

31 березня—сесія міської Ради 
депутатів трудящих

Доводиться до відома депутатів Олександрійської 
міської Ради депутатів трудящих, що чергова сесія місь
кої Ради відбудеться 31 березня 1952 року в залі засі
дань міської Ради (другий поверх).

Початок роботи сесії о 6 годині вечора.
Виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих.

Друга сесія Верховної Ради РРФСР
26 березня в Кремлі у Великому Кремлівсь

кому Палаці, відкрилась друга сесія Верховної 
Ради РРФСР.

Депутати і гості тепло зустрічають появу в 
урядових ложах тт. В. М. Молотова, Г. М. 
Маленкова, Л. П. Берія, К. Є. Ворошило- 
ва, А. 1. Мікояна, М. О. Булганіна, Л. М. 
Кагановича, А. А. Андреева, М. С. Хру
щова, О. М. Косигіна, М. М. Шверника, 
М. А. Суслова, М. С. Шкірятова.

Сесію відкрив Голова Верховної Ради РРФСР 
депутат Л. М. Соловйов.

Сесія приймає такий порядок денний:
Затвердження Державного бюджету РРФСР 

на 1952 рік; затвердження Указів Президії Вер
ховної Ради РРФСР і обрання Верховного Суду 
РРФСР.

З доповіддю про Державний бюджет РРФСР 
на 1952 рік виступив міністр фінансів РРФСР 
депутат І. І. Фадєєв.

Доповідач вказує, що Державний бюджет 
республіки складено у повній відповідності з 
народногосподарським планом. Бюджет на 1952 
рік подано по доходах у сумі 54 мільярди 748 
мільйонів карбованців і по видатках 54 мільяр
ди 716 мільйонів 400 тисяч карбованців, з пе
ревищенням доходів над видатками в 31 міль
йон 600 тисяч карбованців.

Тов. Фадєєв говорить, що майже 90 про
центів усіх коштів буде направлено на розви
ток народного господарства і на задоволення 
соціально-культурних потреб населення. Велика

Державний бюджет Української РСР на 1952 
рік вноситься на розгляд Верховної Ради по 
доходах у сумі 17 мільярдів 598 мільйонів 700 
тисяч карбованців і по видатках у сумі 17 
мільярдів 538 мільйонів 200 тисяч карбованців, 
з перевищенням доходів над видатками на 60 
мільйонів 500 тисяч карбованців.

Як і в минулі роки, основні суми коштів 
бюджету направляються на господарське і со
ціально-культурне будівництво, на поліпшення 
обслужування населення. Великі кошти виділя
ються на фінансування шкіл, дитячих будинків, 
культурно-освітніх і медичних закладів, підго
товку кадрів. Бюджетними асигнуваннями забез
печуються повне охоплення всіх дітей семиріч
ною освітою і дальше розширення середньої ос
віти. В містах і селах республіки буде відкрито 
в цьому році 647 нових середніх шкіл.

На розвиток народпого господарства перед
бачено асигнування з бюджету 3 мільярдів 581 
мільйона 300 тисяч карбованців, а на соціаль
но-культурні заходи—12 мільярдів 128 мільйо
нів карбованців—69,2 процента всіх видатків 
бюджету. На дальший розвиток сільського і лі
сового господарства асигнується 1 мільярд 705 
мільйонів 800 тисяч карбованців.

Наведені дані про розміри асигнувань на 
розвиток народного господарства і соціально- 
культурні заходи є найяскравішим свідченням 
повсякденного піклування Ц$ ВКП(б), Союзного 
уряду і особисто товариша II. В. Сталіна про 
дальший розквіт Радянської України, про підви
щення матеріального добробуту і культурного 
рівня населення республіки.

Кожна цифра бюджету, оголошена доповіда
чем, свідчить про силу і могутність Радянської 
держави, про її послідовну політику миру, про 
самовіддану боротьбу радянського народу за 
дальший розквіт своєї любимої Батьківщини.

Наприкінці доповіді тов. Щетинін висловлює 
певність у тому, що український народ, 
згуртований навколо більшовицької партії, Ра
дянського уряду і великого Сталіна доб'ється в 
1952 році нових успіхів у боротьбі за побудову 
комунізму, за дальше зміцнення могутності на
шої великої Батьківщини—оплоту миру в усьо
му світі, виконає завдання, поставлені великим 
вождем і вчителем товаришем Сталіним.

Після доповіді про Державний бюджет Вер
ховна Рада заслухала співдоповідь Голови Бюд
жетної комісії Верховної Ради УРСР депутата 
К. С. Караваева.

Депутат Караваєв впосить пропозицію — за
твердити поданий Радою Міністрів Української 
РСР Державний бюджет на 1952 рік з деякими 
поправками по доходах.

Сесія продовжує свою роботу.
(РАТАУ).

частина коштів асигнується на капітальне бу
дівництво, на будівництво і розширення кому
нальних підприємств, міського транспорту, бла
гоустрій міст, а також на дальший розвиток 
сільського і лісового господарства.

Величезні кошти асигнуються на культурне 
будівництво. Видатки на народну освіту визна
чені в сумі, яка перевищує 22 мільярди кар
бованців. У республіці буде відкрито 5 тисяч 
нових сільських клубів, 3,5 тисячі бібліотек, 
збільшиться державна сітка кінотеатрів. Великі 
кошти визначено на науково-дослідну роботу, 
дальший розвиток охорони здоров'я, на соціаль
не страхування і соціальне забезпечення.

Доповідач відзначає, що в 1952 році значно 
збільшуються місцеві бюджети і бюджети авто
номних республік, що свідчить про виняткову 
увагу більшовицької партії і Радянського уря
ду до питань дальшого розвитку місцевого гос
подарства, до потреб усіх народів, які населяють 
Російську Федерацію.

—Народи Російської Радянської Федератив
ної Соціалістичної Республіки, — говорить на
прикінці доповідач, — разом з усіма народами 
могутнього Радянського Союзу, тісно згуртова
ні навколо комуністичної партії, Радянського 
уряду, навколо рідного батька і вчителя това
риша Сталіна, доб'ються нових перемог у бу
дівництві комунізму!

Ці слова присутні зустрічають бурхливими, 
тривалими оплесками.

ч (РАТАУ),
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XI з'їзд РКП(б)
Тридцять років тому, 27 бе

резня 1922 року, в Москві ко
ротким вступним словом В. І. 
Леніна відкрився XI з'їзд партії.

XI з'їзд РКП(б) зібрався в 
один з найвідповідальніших пе
ріодів історії більшовицької пар
тії і Радянської держави. За 
рік перед цим па своєму X 
з'їзді партія прийняла історич
не рішення про перехід від 
тіродрозверстки до продподатку, 
про перехід до нової економіч
ної політики.

Цей корінний поворот відбу
вався в умовах жорстокої внут
ріпартійної боротьби. «Ліві кри
куни» «доводили», що неп є 
відмова від завоювань Жовтня, 
а прямі капітулянти вроді 
Троцького, Бухаріпа, Зінов'єва 
і інших, навпаки, не вірячи у 
можливість перемоги соціаліз
му, вимагали поступок приват
ному капіталу, розглядаючи неп 
лий^як відступ. Вони вели ЛІ
НІЮ відновлення капіталізму.

Перехід до непу значно зміц
нив союз робітників і селян. 
Після скасування продрозверст- 
кп селяни-середнякп стали до
помагати радянській владі бо
ротися з куркульськими банда
ми, сільське господарство і про
мисловість добилпсь перших 
успіхів.

Рік, пройдений на основі не
пу, був підсумований на XI 
з'їзді партії в політичному зві
ті ЦІЇ, з яким виступив В. І. 
Ленін. Говорячи про неп, Во
лодимир Ілліч ще раз зі всією 
глибиною підкреслив, що необ
хідно пройнятися всій партії 
свідомістю завдань непу. «...Зав
дання непу, основне, вирішаль
не, все інше собі підпорядкову
юче,—це встановлення змички 
між тією новою економікою, 
яку ми почали будувати... і 
селянською економікою, якою 
живуть мільйони і мільйони 
селян». Великий вождь вказу
вав, що необхідно зімкнутися 
з селянською масою і почати з 
нею рухатись вперед—хай не
змірно повільніше, ніж мріяли 
раніше, але зате рухатися вір
но. «Тоді й прискорення цього 
руху в свій час настане таке, 
про яке ми зараз і мріяти не 
можемо». Так пророче говорив 
Володимир Ілліч.

Ленін підкреслив, що неп оз
начає відчайдушну боротьбу со
ціалізму з капіталістичними 
елементами, боротьбу не на 
життя, а на смерть. Змагання 
з капіталізмом в економіці—це 
є найгостріша форма класової 
боротьби на новому етапі, яка 
ставить питання: «хто—кого?». 
Для того, щоб перемогти в цій 
боротьбі, треба забезпечити 
змичку між робітничим класом 
і селянством, для цього необ
хідно навчитися господарювати, 
навчитися торгувати. Володимир 
Ілліч, піддавши нещадній кри
тиці наше невміння господарю
вати, закликав партію глибоко 
усвідомити, що від уміння ко
муністів господарювати, торгу
вати залежить саме існування 
радяпської влади.

В той час торгівля була саме 
тією головною ланкою, ухопив
шись за яку можна було ви
тягнути весь ланцюг. Без добре 
організованої торгівлі, без то
варообороту між містом і селом 
не можна було зміцнити еконо
мічного союзу робітників і се
лян, пе можна було піднести

І сільське господарство, вивести
■ з руїн промисловість.

Ленін викрив опортуністичні 
погляди троцькістів і бухарін- 
ців, які намагалися твердити, що 
партія, запроваджуючи неп, 
насаджує цим самим звичайний 
держкапіталізм в буржуазному 
розумінні цього терміну. «...Дер
жавний капіталізм в такому 
вигляді, який ми маємо у себе, 
—говорив Ілліч,—ні в якій 
теорії, ні в якій літературі пе 
розбирається по тій простій 
причині, що всі звичайні по
няття, зв'язані з цими слова
ми, приурочені до буржуазної 
влади в капіталістичному сус- 

і пільстві». Ленін підкреслив, що 
Радянська держава обладає 
достатньою економічною базою 
і політичною владою, щоб не 
допустити таких капіталістич
них відносин, які б підірвали 
соціалістичну економіку.

Підводячи підсумок минулого 
року, Ленін заявив: «Ми рік 
відступали. Ми повинні тепер 
сказати від імені партії:— 

І досить! Та мета, яка відступом 
і передбачалась, досягнута... 

Тепер мета висувається інша— 
перегрупування сил».

Володимир Ілліч загцстрив 
увагу партії на необхідності 
правильної розстановки її сил, 
закликав комуністів до пиль
ності, поставив перед партій
ними кадрами завдання: оволо
діти культурою і технікою, 
навчитися керувати всіма лан
ками держави. Ленін висміяв 
людей, заражених комчван- 
ством, які не мали наміру 
вчитися у буржуазних спеціа
лістів, піддав гострій критиці 
факти, коли окремі радянські 
працівники, як, наприклад, 
троцькіст ІГятаков, обмежува
лись в роботі голим адміністру
ванням. «...Ми можемо керува
ти лише тоді,—говорив Воло
димир Ілліч,—коли правильно 
виражаємо те, що народ усві
домлює. Без цього комуністич
на партія не буде вести проле
таріату, а пролетаріат не буде 
вести за собою мас, і вся ма
шина розвалиться». З органі
заційним звітом ЦК виступив 
на з'їзді В. М. Молотов, який 
відзначив, що позитивним під
сумком всієї величезної роботи 
ЦК є майже повна ліквідація 
угрупувань і фракцій, що мали 
місце в період X з'їзду партії.

Всі вказівки В. І. Леніна, да
ні в його доповіді, лягли в ос
нову прийнятої з'їздом резо
люції по звіту ЦК. З'їзд схва
лив політичну і організаційну 

і лінію ЦК і копстатував, що 
«всією сумою проведених і 
намічених за останній рік за
ходів вичерпуються визнані 
партією необхідними поступки 
приватногосподарському капіта
лізму, визнає в цьому смисл 
відступу закінченим і вважає 
черговим завданням перегрупу
вання партійних сил, з метою 
забезпечити повністю практич
не проведення в життя прий
нятої партією політики».

З'їзд значну увагу приділив 
питанням партійно-організацій
ної роботи. Були обговорені — 
звіт ЦКК, про підсумки чистки 
партії і зміцнення її рядів. У 
зв'язку з новими завданнями 
партії в новій обстановці з'їзд 
обговорив також питання про 
роботу комсомолу, про пресу і 
пропаганду.

При обговоренні звіту ЦКК 
з'їзд детально розглянув питан
ня про виступ фракційної груп
ки, так званої «робочої опози
ції», що користувалась прихо
ваною підтримкою Троцького, 
Каменева, Зінов'єва і інших во
рогів партії. З'їзд затаврував 
дезорганізаторську діяльність 
цієї групки і доручив ЦК в ра
зі антипартійної поведінки чле
нів цієї групки виключати їх 
з рядів партії. Згодом члени 
групи «робочої опозиції» прим
кнули до контрреволюційного 
троцькістського блоку.

З'їзд заслухав також допо
відь тов. Шкірятова иро під- 

I сумки чистки партії і зміцнен
ня її рядів. В результаті чист
ки партійних рядів від воро
жих і шкідливих елементів пар
тія більш зміцніла, поліпшив
ся її соціальний склад. Як ще 
раніше запропонував В. І. 
Ленін, з'їзд прийняв нові умо
ви для прийому в партію з тим, 
щоб утруднити доступ в партію 
не чисто пролетарським еле
ментам.

З'їзд багато уваги приділив 
питанню про профспілки, про 
їх роль в новій обстановці, в 
умовах нової економічної по
літики. Профспілки, вказува
лось в резолюції з'їзду, но
вітні бути «найближчим не
одмінним співробітником держ- 
влади, якою керує в усій її 
політичній і господарській ро
боті свідомий авангард робіт
ничого класу — Компартія ...

За вимогою групи делегатів 
з'їзд обговорив питання про 
Червону Армію. Ця вимога 
групи делегатів була продикто
вана тривогою за Червону Ар
мію, в якій Троцькпй і його 
прихильники вели розкладниць
ку роботу. Питання про Чер
вону Армію було обговорено 
на нараді військових працівни
ків—учасників з'їзду. Нарада 
внесла на затвердження з'їзду 
резолюцію, яка і була ним 
прийнята. В цій резолюції бу
ли намічені шляхи для підви
щення боєздатності Червоної 
Армії.

Доповідь В. 1. Леніна, рішен
ня XI з'їзду озброїли партію, 
радянський народ чіткою і яс
ного програмою будівництва со
ціалістичної економіки на ос
нові нової економічної політи
ки, па основі всемірного зміц
нення союзу робітників і се
лян.

З'їзд обрав керівні органи 
партії. З квітня відбувся пле
нум заново обраного ЦК. За 
пропозицією В. І. Леніна Ге
неральним Секретарем ЦК був 
обраний вірний учень і сорат
ник Ілліча—товариш Сталін. З 
того часу товариш Сталін нез
мінно працює на цьому посту.

XI з'їзд партії — останній 
з'їзд, на якому виступав В. І. 
Ленін. Восени 1922 року Во
лодимир Ілліч Ленін тяжко зах
ворів. Вже будучи хворим, 
Ленін у своїх статтях намітив 
шляхи будівництва соціалізму 
в країні. Ленінські вказівки 
далі розвинув і перетворив у 
життя великий продовжувач 
безсмертної справи Леніна то
вариш Сталін, під чиїм прово
дом радянський народ побуду
вав соціалізм і зараз упевнено 
іде до комунізму.
' І. Павлов.

Передтравневе змагання
Наш рахунок енергетикам

ВІДКРИТИЙ лист
гірників Байдаківського вуглерозрізу 

колективу електростанції

Серйозні і відповідальні зо
бов'язання взяв на себе ко
лектив Байдаківського вугле
розрізу на 1952 рік. Беручи 
їх, ми враховували наші вели
кі можливості і невичерпні 
внутрішні резерви.

Кожний вугільник дав слово 
максимально використати гір
ничу техніку, поліпшити дог
ляд за механізмами, працюва
ти високопродуктивно, зменшу
вати собівартість видобутку па
лива. З перших днів січня ми 
взяли більшовицький розмах, 
високі темпи. В результаті під
приємство, яке відставало ра
ніше, нині вийшло в ряди пе
редових. В січні, лютому та бе
резні план видобутку вугілля 
значно перевиконаний. І це 
незважаючи на труднощі, які 
виникають через часті відклю
чення електроенергії.

Останнім часом енергетики 
і в першу чергу їх керівники 
тт. Кравцов і Нюренберг, очевид
но, заспокоївшись на деяких 
успіхах, послабили боротьбу за 
чітку, ритмічну роботу. А це 
дається нам взнаки.

Ми не можемо терпіти, щоб 
багата техніка, якою оснащує 
країна вуглерозріз, майже щод
ня простоювала з вини енерге
тиків.

В порядку самокритики слід 
сказати, що і нами далеко не 
все зроблено, щоб до дна ви
користати потужність екска
ваторів, залізничного транспор
ту. У нас ще багато недоліків 
у роботі і ми докладаємо зусил
ля, щоб їх ліквідувати.

Однак головне, що тягне 
нас назад, знижує виробничий 
ритм це — нерегулярне пос
тачання розрізу електроенер
гією.

Спочатку нинішнього року
Я. Єременко, І. Горовецький, А. Могильний—ма
шиністи екскаваторів Байдаківського вуї.іерозрізу. 
М. Бігун, Л. Карлюк—машиністи електровозів.

За почином
Обговоривши заклик брикет- 

пиків, колектив автотранспорт
ної контори тресту «Укрвугле- 
монтаж» взяв па себе підвище
ні соціалістичні зобов'язання. 
Ми дали слово на шість днів 
раніше строку виконати квітне
вий план вантажоперевезень, 
знизити собівартість перевезень 
на два проценти, зекономити 
40 тисяч карбованців.

Шофер тов. Семенов взяв 
автомашину па соціалістичне 
збереження. Він зобов'язався 
зекономити три проценти паль-

Створити умови для
На площу, що біля вокзалу, 

в кінці грудня прийшли буді
вельники. Сюди завезли цеглу, 
каміння, пісок і інші матеріа
ли. Почалось спорудження но
вого кварталу двоповерхових 
житлових будинків.

Нині тут повним ходом роз
горнулись роботи.

Самовіддано працює бригада 
мулярів тов. Матяша. Вона що
дня виконує завдання на 120 
—130 процентів.

В ці дні всі будівельники 

простої механізмів на видобут
ку вугілля з цієї причини ста
новлять 220 годин. За цей час 
ми могли дати тисячі тонн ву
гілля. На вскришній дільниці 
простої потужної техніки ста
новлять 186 годин. Втрачено де
сятки тисяч кубометрів вскриші.

Чимало гірників, які взяли 
на себе підвищені зобов'язан
ня, не справляються з ними.

Не можна далі миритися з та
ким станом. Ми повинні з 
честю виконувати свій обов'я
зок перед Батьківщиною. А для 
цього треба, насамперед, щоб 
кожний працівник електростан
ції пройнявся почуттям відпо
відальності за доручену йому 
справу, за долю виробничої 
програми всіх підприємств трес
ту, за чітку дію механізмів.

Ми пред'являємо вам, това
риші енергетики, свій рахунок 
— з вашої вини ми недодали 
країні багато тисяч тонн ву® 
гілля.

Цей борг ми мусимо будь-що
І повернути.

Тому звертаємось до вас, пра
цівників електростанції, з ви
могою рішуче поліпшити своЖ> 
роботу, забезпечити чітку дію 
всіх агрегатів, дати нам мож
ливість успішно виконувати 
взяті передтравневі соціалістич
ні зобов'язання.

Ми ще раз запитуємо вас, 
доки ви будете стримувати на
ші темпи, доки ви будете зри
вати встановлений графік?

Ви можете і повинні пов
ністю забезпечити нас електро
енергією. Ширше розгорніть со
ціалістичне змагання, візьміть 
обладнання на соціалістичне 
збереження, добийтесь того, 
щоб кожний агрегат електро
станції діяв чітко.

брикетників
ного і мастила, викопати нор
му на 175 процентів.

Слюсар тов. Мінченко дав 
слово виробити дві норми, то
кар тов. Бондаренко—три, то
кар тов. Кисельов-дві з поло
виною.

Водії і працівники механіч
ної майстерні поліпшують свою 
роботу, економлять матеріали, 
добиваються високих якісних 
показників.

І. Коваль, 
голова місцевкому 

транспортної контори.

виконання зобов'язань
дільниці прагнуть давати висо
кий виробіток, але їм не завж
ди створюють для цього необ
хідні умови. Дуже часто елек
тростанція виключає електро
енергію, через це простоюють 
механізми і разом з тим робіт
ники.

Зараз, коли розгортається 
передтравневе соціалістичне 
змагання, енергетики повинні 
рішуче поліпшити свою роботу.

В. ФІлІпов.
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Виростимо високі врожаї
ЗВЕРНЕННЯ

районних зборів жінок-акти вісток до всіх колгоспниць, працівниць МТС, 
радгоспів і спеціалістів сільського господарства району

Дорогі товариші!
Під керівництвом більшовицької партії, 

під проводом великого Сталіна радянсь
кий народ здійснює величну програму ко
муністичного будівництва в нашій країні, 
успішно бореться за дальше піднесення 
всіх галузей народного господарства, по
ліпшення добробуту і підвищення культур
ного рівня трудящих.

З величезним патріотичним піднесенням 
радянські люди здійснюють сталінський 
план перетворення природи. Будови кому
нізму на Волзі, на Дону й Дніпрі, в Се
редній Азії 1 в Криму стали всенародною 
справою, справою дальшого економічного 
зміцнення могутності нашої Батьківщини 
—оплоту миру в усьому світі.

Трудівники соціалістичного сільського 
госпо/йоства району вступають у найвід- 
иовІдал»1ший період боротьби за високі 
врожаї жіх сільськогосподарських культур 
і піднесення продуктивності громадського 
тваринництва—весняну сівбу. Успіх у бо
ротьбі за врожай будуть вирішувати не 
дні, а години. „Весняний день,—говорить- 

< ся в народному прислів'ї,—рік годує!". 
" Встигнеш вчасно заборонувати зяб, озими

ну—виграв, запізнишся з закриттям вологи 
— програв. Велике значення у боротьбі за 
врожай має висока якість весняно-польо
вих робіт.

Районний актив жінок закликає всіх 
' колгоспниць, працівниць МТС 1 радгоспів, 

жінок-спеціалістів сільського господарства 
—широко розгорнути дійове соціалістичне 
змагання серед хліборобів на весняній сів

бі за скорочення строків закриття вологи 
і проведення сівби на високому агротех
нічному рівні. Жіночі ради повинні взяти 
шефство над тракторними бригадами,ство
рити трактористам умови для високопро- 

I дуктивної праці й культурного відпочинку.
Почесні й відповідальні завдання стоять 

перед трудівницями громадського тварин
ництва. їх завдання боротися за підвищен
ня надою молока, збільшення приросту й 
повне збереження молодняку великої ро
гатої худоби, свиней і ПТИЦІ.

Жінок, які працюють в городньо-садо
вих бригадах, ми закликаємо розгорнути 
соціалістичне змагання за збільшення при
бутків від городництва і садівництва.

Товариші жінки! Прикладемо сили й 
уміння в боротьбі для вирощування вро
жаю зернових культур не менше 20 цент
нерів з кожного гектара з усієї площі по
сіву, цукрових буряків—300 центнерів, со
няшника — 18 центнерів, кукурудзи — 40 
центнерів,—з честю виконаємо зобов'язан
ня, взяті перед великим Сталіним, внесемо 
свій вклад у справу будівництва комуніз
му в нашій країні, у справу миру в усьо
му світі!

Хай живе велика партія Леніна—Сталіна 
—натхненник і організатор наших перемог!

Хай живе наша соціалістична Вітчизна!
Слава великому вождю 1 вчителю, рід

ному 1 любимому Сталіну!
Звернення обговорено і прийнято на районних зборах жінок-активісток.

У Недогарках спокій

Пр оти злодіянь 
американських агресорів 

Глибоке обурення українського народу

Не сьогодні-завтра хліборо
би району розпочнуть весняно- 
польові роботи. Але в недогар- 
ських колгоспах ще не все під
готовлено до цього відповідаль
ного періоду.

В артілі імепі Ждапова (го
лова т. Ковбасенко) досі не за
кінчено ремонт сільськогоспо
дарського інвентаря, колгосп
ники не ознайомлені з нормами 
виробітку і висіву.

ІІе краще справа і в кол
госпах імені 12-річчя Жовтня 
(голова т. Гаркуша) та імені

Поліпшити порідні якості насіння
Радянська агробіологічна на

ука і досвід передовиків сіль
ського господарства вчать, що 
кожен живий організм можна 
завжди змінити в бажаному нам 
напрямку, створивши для цьо
го відповідні умови.

Проте не всі спеціалісти сіль
ського господарства району в 
своїй практичній роботі корис
туються цими можливостями 
при вирощуванні насіння сіль
ськогосподарських культур.

Основним джерелом, що за
безпечує потребу господарства 
в посівному матеріалі, є насін- 
ньові ділянки. Але й зараз ми 
маємо факти, коли деякі кол
госпи ще не повністю забез
печені насінням встановлених 
посівних кондицій. Цей стан 
пояснюється тим, що вирощу
ванням сільськогосподарських 
культур на насінньових ділян
ках в цих колгоспах по-справ
жньому ще не займаються.

Володимира Ульянова (голова 
т. Рябошапка). Тут ще не скла
дено робочих планів рільничих 
бригад, а колгоспники не за
кріплені за ділянками роботи. 
У незадовільному стані живе 
тягло. Жоден колгосп досі пов
ністю не забезпечений потріб
ним насінням.

Все це є наслідком низького 
рівня масово-політичної роботи.

Секретарі місцевих партій
них організацій тт. Женіленко, 
Дементій та Василенко недос

Насамперед треба вижити з 
практики таке явище, коли на- 
сінньові ділянки виділяються з 
загальних посівів. Насінньові 
ділянки слід виділяти в полях 
сівозмін межовими знаками.

В залежності від висіяних 
культур треба розробити комп
лекс агротехнічних заходів, що 
забезпечують одержання висо
ких урожаїв, широко викорис
товуючи при цьому місцеві та 
мінеральні добрива і провадя
чи в кращі агротехнічні стро
ки основний і передпосівний 
обробіток грунту. Слід також 
на насінньових ділянках ши
роко впроваджувати перехрес
ний і квадратно-гніздовий по
сів сільськогосподарських куль
тур з послідовним ретельним 
доглядом за ними.

Не менш важливе значення 
для поліпшення сортової якос
ті посівного матеріалу має на

татньо працюють з людьми, не 
роз'яснюють їм завдань, які 
поставлені перед працівниками 
соціалістичного землеробства.

На території колгоспів від
сутня наочна агітація. Тут на
віть припинили випуск стінних 
газет.

Обов'язок партійних органі
зацій та правлінь колгоспів,— 
не гаючись, виправити недоліки 
в підготовці до сівби.

В. Гарбуз, 
завідуючий сільським клубом.

сіння, яке висівається на на
сінньових ділянках. В цій спра
ві слід вважати за правило, 
що коли для цієї мети в гос
подарстві немає відповідного 
насіння, одержаного з насін
ньових ділянок або з заготсорт- 
зерно для відновлення репро
дукції, його слід виділяти з 
загальних насінньових фондів, 
відбираючи в час очищення па 
зерноочисних машинах першу 
фракцію насіння.

Цей захід треба широко впро
ваджувати в колгоспне і радгос
пне виробництво, маючи на 
увазі, що висіяне насіння пер
шої фракції дає прибавку вро
жаю на 2—3 центнери на гектарі 
при високій якості зерна.

3. Кузьменко, 
агроном, завідуючий 

Олександрійською 
сортодільницею,

В містах і селах республіки 
проходять багатолюдні мітинги 
протесту проти застосування 
бактеріологічної зброї амери
канськими агресорами. Трудящі 
Радянської Україпп рішуче ви
магають:

—Негайно припинити злоді
яння знахабнілих агресорів, ви
бити з їх кривавих рук бакте
ріологічну зброю!

Багатолюдний мітинг відбув
ся на будівництві Каховської 
ГЕС. Виступивши на мітингу, 
інженер т. Гусєв сказав:

— Американські недолюдки 
чинять злодіяння, яких ще не 
знала історія людства. Весь ра
дянський народ обурений зло
чинами бандитів Уолл-стріту. 
Ми—будівники Каховської ГЕС 
— вимагаємо суворо покарати 
всіх натхненників і організато
рів бактеріологічної війни.

Весняні^ канінули в школах

Веселе дозвілля
Весело провадять канікули 

учні нашого міста. Багато піо
нерів та школярів у міському 
театрі проглянули п'єсу «Спі
вають жайворонки». Юні гля
дачі колективно відвідують кі
нотеатр. Перед початком кіно
сеансів працівники міськкому 
ЛКСМУ та комсомольського ак
тиву проводять бесіди на теми: 
«Книга—друг піонерів», «Юні 
піонери — бойова зміна комсо
молу», а також розповідають 
дітям про дитячі організації 
країн народної демократії.

Організовано проходить від

Юні читачі бібліотеки
У дні весняних канікул на

багато збільшилось число від
відувачів дитячої бібліотеки. 
Школярі та піонери заповнили 
абонемент та читальний зал.

Кожного дня з дітьми про
вадиться цікава різноманітна 
робота по зарані складеному 
плану.

Для юних відвідувачів орга
нізовано книжкові виставки про 
життя і революційну діяль
ність вождів комуністичної пар
тії і всього прогресивного» люд
ства В. І. Леніна і И. В. 
Сталіна, про величні будови 
комунізму та інші.

Хабаровський край. До революції багато народностей, які жи
вуть на Далекому Сході, не мали своїх шкіл. Серед удегейців, нанай
ців, ульчі і орочей грамотних не було. Радянська влада створила для 
цих народностей національні школи, технікуми, інститути. У таєжно- 
му удегейському селищі Гвасюгиу неповній середній школі навчають
ся діти мисливців і рибаків. При школі створено інтернат.

На знімку: в шкільній бібліотеці. Фото В. Байдалова.

З почуттям глибокого обу
рення говорили на мітингу 
бригадир монтажників, лауреат 
Сталінської премії т. Синявсь- 
кий, бригадир мостовиків т. Бон
дар, шофер-стахановець т. Ка- 
лесецький та інші. Вони вима
гали негайної заборони зброї 
масового винищення.

В резолюціях, прийнятих на 
мітингах, робітники, колгосп
ники, інтелігенція—все насе
лення Радянської України — 
виражають тверду впевненість 
у тому, що Всесвітня Рада Ми
ру вживе всіх необхідних за
ходів для припинення бактеріо
логічної війни. Трудящі Радян
ської України приймають рі
шення посилити боротьбу за 
мир, по-стахановському працю
вати на благо любимої соціаліс
тичної Вітчизни.

(РАТАУ).

починок учнів четвертої серед
ньої школи. Для дітей молод
ших класів тут проведено ранок 
казок. Присутні з задоволенням 
проглянули у виконанні учнів 
четвертого класу п'єсу «Золуш- 
ка». Бібліотекар школи тов. 
Білоус прочитала дітям каз
ки: «Зароблений карбованець», 
«Про .царя Салтана» та інші. З 
читанням казок виступали та
кож піонери 5—6 класів.

Старша піонервожата школи 
тов. Білецька організувала з 
дітьми читання та обговорення 
твору «Четверта висота».

Учасники літературного гурт
ка учні Фаїна Платонова, Ма
рія Репенько, Катя Жебров- 
ська в читальному залі прово
дять голосні читки газет.

Багато учнів підготували бе
сіди на різні темп, які про
ведуть серед дітей. Про твор
чість українських радянських 
письменників розповість учени
ця 6 класу четвертої школи 
Валя Репенько.

ЗО березня в міській дитя
чій бібліотеці відбудеться кон
ференція по книзі Фадєєва «Мо« 
лода гвардія».

Г. Крамар.
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У прокуратурі Української РСР
За листом групи колгоспни

ків колгоспу ім. Радянської 
Армії, села Новосілка, Голова- 
нівського району, Одеської 
області, Прокуратурою УРСР 
проведено слідство про порушен
ня головою колгоспу Яворовим 
А. А. Статуту сільськогоспо
дарської артілі і розкрадання 
колгоспної власності. Слідством 
встановлено, що Яворов грубо 
порушував Статут сільськогос
подарської артілі, без рішення 
загальних зборів колгоспників,

Учні допомагають шахтарям
На подвір'ї шахти №3 дов

гий час не було належного 
порядку. Скрізь були розкида
ні відходи лісу тощо.

Комсомольці семирічної шко
ли №7 вирішили допомогти 
гцшикам прибрати подвір'я. 
Ц^ьіпіціативу підтримав учнів
ські комітет школи.

Відомчі неув'язки
Ми з чоловіком працюємо в 

і ілександрійській райспожпв- 
спілці. У нас є двоє дітей. 
Щоб забезпечити догляд і ви
ховання, ми вирішили віддати 
свого чотирирічного сина до 
міського дитсадка.

Але це зробити, як вияви
лось, не так просто.

Спочатку завідуюча дитсад
ком №2 запропонувала дістати 
необхідні довідки про стан 
здоров'я дитини. Коли це було

Налагодити сполучення між селищами
Давно виникла потреба упо

рядкувати сполучення між се
лищами Октябрське і Перемо
га. Ці селища хоч і розташо
вані поряд, але їх розділяє 
ставок. Взимку робітники хо
дять із селища в селище по 
льоду. Інша річ весною і вліт
ку. Щоб потрапити в одно із

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Напередодні Міжнародної 

економічної наради
З квітня в Москві відкривається 

Міжнародна економічна нарада, 
підготовлена ініціативним коміте
том, що був створений у Копен
гагені 28 жовтня 1951 року. Цей 
комітет не залежить ні від якої 
політичної організації і ні від яко
го уряду. Він складається з уче- 
них-екопомістів, промисловців, 
фінансистів, діячів зовнішньотор
говельних організацій і представ
ників профспілок 20 країн.

Головною метою Міжнародної 
економічної паради ініціативний 
комітет вважає спробу знайти спо
соби встановлення нормального 
торговельного обміну, який сприяв 
би налагодженню міжнародного 
співробітництва, а також підви
щенню життєвого рівня народів і 
розвиткові економіки всіх країн, 
без шкоди для їх національного 
суверенітету.

Ідея і цілі Міжнародної еконо
мічної наради зустріли найжваві- 
ший відгук в усіх країнах. Так, 
наприклад, бразільська газета 
„ЕмансІпасао “ в передовій статті 
пише: „Різні представники ділових 
кіл, великі промисловці, земле
власники, комерсанти і видні еко
номісти усвідомлюють, наскільки 
вигідною може бути нарада для 
розвитку зовнішньої торгівлі з 
Європою взагалі і з країнами со
ціалістичної економіки—зокрема". 
Англійська, німецька, голландська, 

а часто навіть без згоди прав
ління провадив продаж на рин
ку продуктів, розкрадав кол
госпне добро, використовував 
колгоспний автотранспорт у 
цілях особистої наживи, неза
конно одержував як додаткову 
оплату продукти, а також ви
писував собі продукти з кол
госпу за заниженими цінами, 
присвоїв будівельний матеріал, 
що належав колгоспу, для 
спорудження власного будинку 
в місті Первомайську, бездуш

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Вихідного дня учні прийшли 
до своїх шефів. Вони швидко 
навели належний порядок на 
шахтному подвір'ї.

Адміністрація шахти оголо
сила колективу школи подя
ку.

М. Лашкул.

зроблено, і, здавалось, справа 
вирішена, нам сказали, що ми 
працюємо не в системі промис
лових артілей і тому прийня
ти сина до дитсадка вони не 
можуть.

Під різними приводами нам 
було відмовлено у проханні і 
в дитсадку №1.

Як же влаштувати сипа? 
Невже для цього потрібно мі
няти місце роботи.

Н. Александрова.

селищ, треба робити великий 
круг у кілька кілометрів.

Налагодити сполучення між 
селищами і електростанцією не 
потребує серйозних затрат. По
трібно лише, щоб керівники 
підприємств подбали про це.

М. Іванов.

італійська преса визнає, що еко
номічна нарада в Москві буде 
значною міжнародною подією.

Підготовчою комісією ініціатив
ного комітету було розіслано 
більше 600 запрошень, адресова
них видним промисловцям, тор
гівцям, банкірам, економістам, 
профспілковим і кооперативним 
діячам різних країн. Це свідчить, 
що до участі в нараді відкрито 
широкий доступ всім особам і 
організаціям, незалежно від їх 
політичних поглядів і переконань.

Державний секретар США 
Ачесон цими днями зробив спро
бу зобразити Міжнародну еконо
мічну нараду в брехливому світлі 
і перекрутити її справжню ціль. 
Зокрема, він обвинуватив ініціа
торів скликання паради в тому, 
нібито вони мають на увазі під
мінити економічні органи і устано
ви Організації Об'єднаних Націй. 
Але американській реакції не 
вдається обманути громадську 
думку. Всім відомо, що наступна 
нарада в Москві аж ніяк не про
тиставиться економічним органам 
ООН, а, навпаки, ставить своєю 
метою сприяти ООН у виконанні 
завдання розвитку міжнародної 
торгівлі.

Ця нарада, безсумнівно, може по
зитивно вплинути на розвиток і 
зміцнення міжнародних зв'язків, 
на розширення міжнародної тор
гівлі і на послаблення існуючого 
тепер напруження в міжнародних 
відносинах.

но ставився до колгоспни- і 
ків.

Цими днями Одеський облас
ний суд розглянув у селі 
Новосілкп справу Яворова і на 
підставі Указу Президії Верхов
ної Ради СРСР від 4 червня 
1947 року «Про кримінальну 
відповідальність за розкрадан
ня державного і громадського 
майна», як ворога колгоспно
го ладу засудив Яворова А. А. 
до 15 років позбавлення волі 
з конфіскацією майна.

Чого варті 
такі обіцянки?

Неповні сільськогосподарські 
роботи в колгоспах, як відомо, 
виконують механізатори. Тому 
обов'язок голів колгоспів ство
рити найкращі умови для їх 
роботи. Та цього не хоче ро
зуміти голова колгоспу «Шлях 
до комунізму» т. Гордецький.

Торік, наприклад, механіза
торам тракторної бригади 
т. Маменка, яка обслуговує 
другу рільничу бригаду цього 
колгоспу, через відсутність 
вагончпка доводилось ходити 
на відпочинок за 3—4 кіломет
ри в село.

Голова колгоспу Гордецький 
ще тоді обіцяв зробити вагон
чик. Минув рік, а вагончика 
так і не зробили. Отже, немає 
краю обіцянкам Гордецького.

С. Якина,
колгоспник.

Слідами 
неопу б лікованих 

листів
Працівники бухгалтерії тресту 

„ Олександріяву гілля “ скаржились 
на те, що приміщення не присто
соване до роботи.

За повідомленням заступника 
керуючого трестом т. Гребньова 
з І квітня приміщення бухгалтерії 
буде переобладнане.

Успіхи мирного будівництва
Народна палата Німецької Де- 

| мократичної Республіки обговори- 
| ла звіт уряду про виконання на- 

родногосподарського плану мину
лого року, першого року п'яти
річки. Звіт був яскравим свідчен- 

[ ням нових успіхів у розвитку мир- 
I ної економіки республіки і даль

шого підвищення матеріального і 
культурного рівня її населення.

Валова промислова продукція 
порівняно з 1950 роком збільши
лась на 21,9 процента і на 36 про
центів — порівняно з довоєнним 
1936 роком. У народному секторі 
план виконано по всіх 15 галу
зях промисловості. Великих ус
піхів досягнуто і в сільському 
господарстві. Значну роль в цьо
му відіграли машинно-прокатні 
станції. Так, наприклад, обсяг 
тракторних робіт порівняно з 
1950 роком зріс на 175 процентів.

Підсумки 1951 року показали, 
що республіка має величезні 
внутрішні резерви, використання 
яких значно прискорить темпи 
будівництва. Це було враховано 
при складанні народногосподарсь
кого плану на 1952 рік.

Народ Німецької Демократич
ної Республіки усвідомлює, що 
кожний його виробничий успіх 
збільшує сили і дійовість бороть
би за мир і єдність Німеччини. 
Ініціатива Радянського Союзу, 
спрямована на укладення мирного 
договору, викликала новий прип
лив сил і енергії в рядах борців 
за єдину, демократичну, миролюб
ну Німеччину.

П. Бабенко.

В Угорській Народній Республіці зростає сітка учбових зак- 
I ладів. Число учнів середньої школи за рік зросло майже на 108 тисяч 

чоловік. Велику увагу приділяється поширенню знань серед національ
них меншостей, які живуть в Угорщині. Створені гімназії, в яких викла
дання ведеться на мовах національних меншостей.

На знімку: в одному із класів сербсько-хорватської гімназії в 
Будапешті.

Прескліше ТАРС.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З'єднання Народної армії в 

тісній взаємодії з частинами ки
тайських народних добровольців 
25 березня продовжували вести 
оборонні бої з американо-англій- 
ськими інтервентами і лісинманів- 
ськими військами. Артилерія

Проти мілітаризації Канади
Як повідомляє преса. Націона

льна рада соціал-демократичної 
партії Канади опублікувала заяву, 
в якій прийняті в Ліссабоні рі
шення характеризуються, як „без
відповідальні і згубні", оскільки 
спроба здійснити ці рішення мо
же привести лише до краху еко
номіки європейських учасників 
Північно-атлантичного пакту.

Національна рада соціал-демо
кратичної партії в своїй заяві ви
магає, щоб Канада рішуче вис
тупила проти воєнних планів, 
прийнятих в Ліссабоні, і вико
ристала „виділені для надмірних 
воєнних готувань" основні мате
ріали на потреби економічного 
відновлення європейських країн.

Ця заява привернула велику 
увагу канадської громадськості.

Тяжке становище
В англійській пресі дедалі час

тіше з'являються відомості про 
тяжке становище школи в Англії. 

' Тепер доступ у початкові і серед
ні учбові заклади надзвичайно 

І утруднений через нестачу шкіль
них будинків. Після війни збудо
вано лише близько 600 шкіл, тоді 

І як за офіціальними даними для 
нормальної організації навчально
го процесу потрібно не менше 
3.000 нових шкіл. Школи містять
ся в абсолютно непристосованих 
будинках. Як повідомила в своєму 
листі в газету „Тайме" генераль
ний секретар національної проф
спілки жінок-педагогів П'єротті, 
628 шкільних будинків, які ще в 
1925 році були визнані непридат
ними і призначені на злом, все 
ще використовуються.

У статті під характерним заго
ловком „Школярі чи оселедці в 
бочці" кореспондент газети „Дей- 
лі геральд" Дадлі Баркер описує 
одну з таких шкіл. „В цьому бу
динку, спорудженому в 1866 році, 
є лише одна класна кімната... В

Воєнні готування західних держав
Як повідомляє агентство Рейтер, 

цими днями в Олд-Сарум, недалеко 
від Солсбері (графство Уілтшір), 
почалась секретна нарада керів

ПОВІДОМЛЕННЯ
У неділю, ЗО березня ц. р., об 

11 годині дня в приміщенні міськ
кому ЛКСМУ відбудеться теоре
тична конференція комсомольсь

народних військ обстріляла кораб
лі противника, які вторглись у 
води Сеходіна. Потоплено есмі
нець противника. 25 березня зби
то 3 і пошкоджено 4 літаки про
тивника.

(ТАРС).

Кореспондент газети „Стар" пи
ше, що в країні зростають вимо
ги скорочення воєнних витрат і 
оподаткування. Навіть серед пріь 
хильників уряду в парламенті пЛ 
силюеться підтримка позиції, ви
раженої в заяві соціал-демокра
тичної партії Канади.

Велике число членів лібераль
ної партії,—пише кореспондент,— 
частково або повністю підтримує 
позицію соціал-демократів, а кон
серватори з захопленням відзи
ваються про цю заяву і додають, 
що соціал-демократична партія 
„сказала вголос те, що консерва
тори самі вже давно думають".

Все це свідчить про зростання 
незадоволення населення Канади 
агресивною політикою американ
ських імперіалістів.

англійської школи
дощовий день дах, зруйнований 
під час нальотів ворожої авіації і 
абияк полагоджений, протікає, як 
решето. Стіни зовсім відволожи
лись. Природно, що в такій обста
новці вчитель веде урок мляво, 
діти неуважні і стомлені. Шкіль
ний інспектор, який повідомив 
мене, що в його районі більше 20 
таких шкіл, сказав: „Вони спов
нили б жахом Чарльза Діккенса 
100 років тому". Він додав, що 
потрібно буде понад 20 років, 
щоб привести школи в його ра
йоні в задовільний стан".

Тимчасом, на підставі спеціаль
ного циркуляра міністерства осві
ти будівництво шкіл в Англії тим
часово припинено на кілька міся
ців, а місцевим властям запропо
новано скоротити витрати на шко
ли на 5 процентів з метою „еко
номії". Так англійський уряд, на
магаючись відшукати кошти для 
колосальної програми озброєнь, 
неухильно скорочує і без того мі
зерні асигнування на школу.

(ТАРС).

ників військово-повітряних сил 
країн Західної Європи, країн Бри
танської імперії і Сполучених 
Штатів. (ТАРС).

кого активу міста на тему: Бойо
вий шлях ленінсько-сталінського 
комсомолу.

Міськком ЛКСМУ.
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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 ХХІІІ-Й
Український народ, згуртований навколо більшо

вицької партії і Радянського Уряду, доб'ється в 
1952 році нових успіхів у боротьбі за побудову кому
нізму, за дальше зміцнення могутності наш^ї великої 
Батьківщини—оплоту миру в усьому світі, виконає 
завдання, поставлені великим вождем і вчителем 
товаришем СТАЛІНИМ!
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ЗО

березня 
1952 р.

Бюджет
Сесія Верховної Ради Україн

ської Радянської 'Соціалістич
ної Республіки, складової і не
від’ємної частини великого Ра
дянського Союзу, зібралась у 
знаменні для нашої Батьків
щини дні. Радянські люди під 
керівництвом великої партії 
Леніна — Сталіна дедалі енер
гійніше розгортають соціаліс
тичне змагання в усіх галузях 
народного господарства, щоб 
зробити 1952 рік роком нових 
видатних успіхів у будівництві 
комуніз&у.

Згуртовані в єдину братню 
сім'ю, натхнені великими ідея
ми Леніна—Сталіна, всі соціа
лістичні нації нашої Вітчизни 
самовіддано працюють над ви
конанням сталінської програми 
будівництва комунізму, відда
ючи всі свої сили і знання 
справі дальшого зміцнення і про
цвітання соціалістичної Бать
ківщини — могутнього оплоту 
миру в усьому світі.

Завдяки повсякденному ке
рівництву і батьківському пік
луванню Центрального Коміте
ту ВКИ(б), Союзного уряду і 
особисто товариша Сталіна, з 
допомогою свого старшого ро
сійського брата і всіх радян
ських народів, трудящі Радян
ської України добились нових 
успіхів у господарському і 
культурному будівництві, внес
ли свій вклад у справу вико
нання і перевиконання народ
ногосподарського плану СРСР 
па 1951 рік. Український на
род сповнений патріотичного 
прагнення прославити свою со
ціалістичну Батьківщину нови
ми, ще більшими успіхами мир
ної творчої праці.

Недавно затверджений Вер
ховною Радою СРСР Державний 
бюджет нашої країни на 1952 
рік спрямований на виконан
ня величних планів створення 
матеріально-технічної бази ко
мунізму, на дальше піднесен
ня добробуту і культури тру
дящих. Державний бюджет 
СРСР, будучи яскравим вира
зом ленінсько-сталінської на
ціональної політики, повністю 
відповідає інтересам всіх на
родів Радянського Союзу.

Бюджет нашої республіки, 
побудований у відповідності з 
Державним бюджетом СРСР, так 
само служить великій меті ко
муністичного будівництва, даль
шого зміцнення нашої соціа
лістичної Вітчизни в якій знай
шов своє щастя український 
народ.

Невпинно розвивається на
родне господарство Радянської 
України, її соціалістична про
мисловість. На півдні респуб
ліки споруджується грандіозна 
будова комунізму — Каховська 
гідроелектростанція і Південно
український зрошувальний ка
нал. Колгоспне селянство на
полегливо бореться за успішне 
розв'язання головного завдан
ня сільського господарства —

Радянської
піднесення врожайності всіх 
сільськогосподарських культур, 
збільшення поголів'я громадсь
кого тваринництва при одно
часному значному підвищенні 
його продуктивності. Все біль
ше поліпшується матеріальний 
добробут, зростає культура ро
бітників, колгоспників, інтелі
генції. Державний бюджет УРСР 
служить справі повпого і без
перебійного фінансування на
родного господарства республі
ки та соціально-культурних за
ходів. Він спрямований на за
безпечення фінансовими ресур
сами нового піднесення соціа
лістичної економіки, дальшого 
розширення соціально-культур
ного будівництва, підвищення 
матеріального добробуту і куль
тури трудящих.

Державний бюджет УРСР ми
нулого року успішно перет
ворено в життя. Згідно з по
даним на затвердження Вер
ховної Ради УРСР звітом, він 
виконаний по доходах на 106,4 
проц. і по видатках—на 101,7 
проц.

Державний бюджет УРСР на 
1952 рік, поданий Радою Мі
ністрів Української РСР, об
числений по доходах в сумі 
17.598,7 мільйона карбованців 
і по видатках в сумі 17.538,2 
мільйопа карбованців, з пере
вищенням доходів над видатка
ми на 60,5 мільйона карбо
ванців.

Основні бюджетні видатки 
призначаються па фінансуван
ня народного господарства і 
соціально-культурних заходів. 
Зокрема, на фінансування со
ціально - культурних заходів 
спрямовується 69,2 проц. — 
більше ніж дві третини всіх 
видатків Державпого бюджету 
республіки.

Бюджет радянської держави, 
у протилежність бюджетам ка
піталістичних країн,—це бюд
жет мирного будівництва, ши
рока програма задоволення 
культурних і побутових пот
реб народу. Наш бюджет яскра
во відображає незрівнянні пе
реваги радянського соціаліс
тичного ладу перед ладом ка
піталістичним.

Ще в 1933 році, говорячи 
про підсумки першої п'ятиріч
ки, товариш Сталін відзначав, 
що ці підсумки показали, «що 
капіталістична система госпо
дарства неспроможна і нетрив
ка, що вона вже відживає свій 
вік і повинна уступити-своє 
місце іншій, вищій, радянській, 
соціалістичній системі госпо
дарства, що єдина система гос
подарства, яка не боїться 
криз і здатна подолати трудно
щі, нерозв'язні для капіталіз
му,—це радянська система гос
подарства».

Час, що минув, з надзвичай
ною переконливістю підтвердив 
мудрість і глибину сталінсько
го" аналізу. Приречена історією 
на загибель капіталістична сис
тема, підтримувана імперіаліс-

України
ти чий ми верховодами СІЛА та 
інших буржуазних країн, не в 
силах подолати нерозв'язних 
суперечностей. Імперіалістична 
реакція шукає порятунку в по
силенні і без того нещадної 
експлуатації трудящих мас, в 
підготовці і розв'язуванні пової 

і світової війни, вдаючись до 
| страхітливих злодіянь,—засто

сування бактеріологічної зброї 
у своїй розбійницькій війні про
ти корейського і китайського 
народів.

Радянський народ у відпо
відь на варварські злочини аме
риканських агресорів посилює 
свою пильність, ще ширше роз
гортає боротьбу за мир, помно
жує трудові зусилля в ім'я 
дальшого зміцнення своєї со
ціалістичної Батьківщини.

Відповідальні завдання ста
вить перед кожним робітничим 
колективом, перед кожною ра
дянською організацією Держав
ний бюджет. Щоб успішно 
здійснити бюджетні накреслен
ня, міністерства, відомства, ви
конкоми місцевих Рад повинні 
постійно дбати, щоб всі наші 
підприємства і організації ви
конували свої виробничі плани, 
додержуючи встановленого асор
тименту і номенклатури виро
бів, забезпечували невпинне 
піднесення продуктивності пра
ці, високу якість продукції і 
зниження її собівартості. Мобі
лізація внутрішніх резервів, 
найсуворіший режим економії, 
нетерпиме ставлення до най
менших проявів безгосподар
ності і марнотратства — такі 
найперші вимоги до всіх наших 
господарських і радянських 
працівників. На розв'язанні цих 
завдань повинні дедалі більше 
зосереджувати свою увагу пар
тійні організації, здійснюючи 
повсякденне керівництво соціа
лістичним змаганням.

Трудящі Радянської України, 
керовані більшовицькою пар- 

I тією, докладуть всіх сил, щоб 
виконати і перевиконати зав
дання народногосподарського 
плану, внести новий гідний 
вклад у справу будівництва ко
мунізму.

(З передової статті газети 
„Радянська Україна* за 27 бе
резня ц. р.).

Засідання Верховної Ради
Української РСР -__

27 і 28 березня друга сесія Верховної Ради Української 
РСР продовжувала свою роботу.

На ранковому і вечірньому засіданнях 27 березня прохо
дило обговорення доповіді міністра фінансів УРСР тов. М. Т. 
Щетиніна про Державний бюджет Української РСР па 1952 
іік і про виконання Державного бюджету республіки за 1951 
як, а також співдоповіді Голови Бюджетної комісії Верховної 
’ади УРСР депутата її. С. Іїараваєва.

Виступаючи в дебатах, депутати з радістю і гордістю гово
рили про те, як у братерській сім'ї радянських народів розцві
тає Радянська Україна, її економіка і культура, наводились яск
раві приклади, що показують, якого величезного розмаху набра
ло в республіці комуністичне будівництво.

Розповідаючи про нові велпкі успіхи, досягнуті в розвитку 
промисловості, сільського господарства, науки і культури, депу
тати Верховної Ради Української РСР висловлювали в своїх 
промовах палку любов і відданість українського народу героїч
ній партії більшовиків, великому вождю і вчителю всього про
гресивного людства товаришеві Й. В. Сталіну.

Всі депутати в своїх виступах підкреслювали, що новий В 
бюджет є бюджетом мирного будівництва. Бюджет республіки на 
1952 рік забезпечує підпесення всіх галузей економіки і куль
тури, дальше підвищення добробуту трудящих, дає можливість 
добитись нових успіхів на всіх ділянках комуністичного буї’?- _ -
ннцтва.

Обранні народу, виступаючи на сесії, докладно спинялись 
на відповідальних і великих завданнях господарського і куль 
турного будівництва, висловили критичні зауваження на адресу 
деяких міністерств і відомств.

28 березня відбулося четверте засідання сесії Верховної 
І Ради Української РСР.

Верховна Рада одностайно затвердила Державний бюджет 
Української РСР па 1952 рік. Бюджет затверджено по доходах 
в сумі 17 мільярдів 634 мільйони 474 тисячі карбованців і по 
видатках в сумі 17 мільярдів 538 мільйонів 195 тисяч карбован
ців з перевищенням доходів над видатками в сумі 96 мільйонів 
279 тисяч карбованців. Майже 90 процентів усіх видатків бюд
жету піде на фінансування народного господарства і соціально- 
культурних заходів.

Верховна Рада затвердила також звіт про виконання Дер
жавного бюджету Української РСР за 1951 рік і прийняла «За
кон про Державний Бюджет Української Радянської Соціалістич
ної Республіки на 1952 рік».

Верховна Рада обрала Верховний Суд Української РСР у 
складі 38 чоловік і народних засідателів Верховного Суду в 
кількості 75 чоловік. Головою Верховного Суду Української РСР 
одностайно обраний П. X. Ноіценко.

Після доповіді Секретаря Президії Верховної Ради Україн
ської РСР депутата В. 6. Нижника Верховна Рада затвердила 
Укази Президії Верховної Ради УРСР, прийняті між сесіями.

На цьому друга сесія Верховної Ради Української РСР за
кінчила свою роботу.

(РАТАУ).

Москва. Комсомольці Другого 
Державного годинникового заводу 
беруть активну участь у поліп
шенні роботи заводу, прагнучи 
перетворити його в підприємство 
високої технічної культури Бага
то молодих робітників—активі і 
послідовники новаторів виробниц
тва. Вони впроваджують в цехах 
стахановські прийоми праці. По- 
стахановськи працює Раїса Само- 
тохина — наладчик механічного 
цеху, колишня вихованка реміс
ничого училища. Вона депутат 
Ленінградської районної Ради де
путатів трудящих м. Москви.

На знімку: Раїса Самотохина 
виступає з доповіддю на черго
вому засіданні однієї з комісій 
Ленінградської районної Ради де
путатів трудящих.

Фото А. Невєжина,
Пресклініе ТАГС.
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Партійне життя
ПІДВИЩУЄМО ДЇЙОВІСТЬ

СТІННОЇ ГАЗЕТИ
В житті надого виробничого

колективу велику роль відіграє 
стінна газета ' «Паровозник». 
Вона узагальніте і пропагує 
передовий досвід новаторів ви
робництва, аналізує трудящих 
на боротьбу за перевиконання 
взятих соціалістичних зобов'я
зань.
—<§Ц2-/свою роботу по керівниц
тву редколегією партійна орга
нізація контори залізничного 
транспорту тресту «Олександрія- 
вугілля» спрямовує на те, щоб 
зробити нашу стінну газету бо
йовим помічником партійної ор
ганізації у справі мобілізації 
залізничників на боротьбу за 
дострокове виконання госпо
дарських завдань.

Пам'ятаючи проте, що якість 
газетну великій мірі залежить 
від працездатності редколегії, 
до її складу ми обрали кра
щих стахановців, представників 
інтелігенції, профспілковий «ак
тив. Редактором стінгазети за
твердили політично грамотно
го комуніста т. Жир. Парт- 
організація подає редколегії 
всебічну допомогу в її роботі.

На засіданнях партбюро, пар
тійних зборах систематично 
заслуховуємо звіт редактора 
про роботу. При обговоренні 
цього питання особливу увагу 
Звертаємо на те, щоб в мате
ріалах стінної газети широко 
висвітлювався досвід новаторів 
виробництва та як втілюється 
досвід передовиків. Націлюємо 
редакційну колегію на розгор
тання критики і самокритики.

Допомагаємо редколегії в ор
ганізації навколо газети роб- 
корівського активу. Разом з 
нею провадимо наради робко- 
рів. Такі наради допомагають 
нам поліпшувати роботу стін
ної газети, активізувати роб- 
корів.

В матеріалах стінної газети 
«Паровозник» всебічно ви
світлюються питання, якими 
щоденно живе виробничий ко
лектив. Газета не є простим 
реєстратором фактів, вона роз
криває їх суть. Наведу такий 
приклад.

Проти страхітливих злодіянь американських агресорів 
Гнівний голос шахтарів

КАДІЇВКА. На найбільшій 
шахті Ворошнловградської об
ласті ім. Ілліча відбувся бага
толюдний мітинг.

Мітинг відкрив парторг ЦК 
ВКП(б) на шахті тов. Волощук. 
Він надає слово прохідникові 
дільниці №8 Іванові Андрійо
вичу Гаркуші.

— Те, що роблять зараз з 
мирними людьми Кореї заоке
анські хижаки,—каже тов. Гар
куша,—перевершує всі найжах- 
ливіші страхіття, які коли-не- | 
будь знало людство.

Я вимагаю, як і весь наш 
народ, притягнення до суворої 
відповідальності винних у бак
теріологічній війні. Закликаю 
іллічівців і громадян м. Кадіїв
ки відповісти па злодіяння ім
періалістичних верховодів зміц
ненням могутності нашої краї
ни, збільшенням продуктивнос
ті праці кожного з нас. Дамо 
нові тонни вугілля понад план.

Серед тих, хто невпинно 
множить трудові успіхи заліз
ничників, найкращих показни
ків домігся слюсар-арматурник ; 
тов. Плотников. В одному з І 
номерів газети було вміщено 
матеріал, в якому розповідало
ся за рахунок чогостахановець 
досяг високої продуктивності 
праці.

Розповівши про досвід нова
тора, (газета не зупинилась на 
цьому. В наступних номерах 
були вміщені інші статті про 
бригади тт. Бур'янова, Додатка, 
стахановців тт. Бондаренка, 
Погрібного, які, запозичивши 
досвід передовика, добились ви
конання своїх змінних норм на 
200—250 процентів. Подібних 
фактів можна навести багато.

Газета також бореться за 
зміцнення трудової дисципліни 
на виробництві. В замітках, що 
вміщуються в газеті, критику
ються нероби, які заважають 
колективу йти вперед. Мав міс
це такий факт. Довгий час ко
валь тов. Диченко допускав 
брак в роботі, порушував тру
дову дисципліну. В одній з га
зет про нього було вміщено 
критичний матеріал. Члени ред
колегії добились обговорення 
цієї статті на робітничих збо- < 
рах. Після виступу газети тов. 
Диченко виправив свої помил
ки і зараз вийшов у число пе
редовиків депо.

Критикує робітнича газета і 
окремих керівників, допомагаю
чи їм виправляти недоліки в 
роботі.

Редколегія стінгазети «Па
ровозник» створила міцний роб- 
корівський актив з числа пе
редовиків виробництва.

Але поряд з цим в роботі 
редколегії є і ряд недоліків. Ми 
недостатньо працюємо з робко- 
рами, особливо по підвищенню 
їх ідейно-політичного рівня.

На підвищення дійовості 
стінної газети зосереджує увагу 
наша парторганізація.

І. Чорномор, 
секретар парторганізації.

Свою норму я зобов'язуюсь ви
конати на 150 процентів і за
кликаю товаришів по роботі 
наслідувати мій приклад.

На трибуну піднімається ле- 
бідниця дільниці №15 Ганна 
Іванівна Новобрапова.

—Коли слухаєш по радіо і 
читаєш рядки газет про жахли
ві злодіяння англо-американсь- 
ких хижаків у Кореї, серце 
кров'ю обкипає.

Вільним, щасливим життям 
хоче жити і корейський народ. 
Він має на це повне право. 
Проте американо-англійські ім
періалісти вдаються до масового 
винищення його з допомогою 
найжорстокіших засобів — бак
теріологічної зброї.

Чи може бути щось жахливі
ше, щось більш злочинне?

Я закликаю всіх вугільників 
піднести голос протесту проти 
застосування бактеріологічної і 
хімічної зброї. На знак протес-

Українська РСР. На будівниц
тво Каховської гідроелектростан
ції безперервно надходить нова 
вітчизняна техніка. Недавно прий
шло ще 9 баштових кранів.

На знімку: монтаж баштового 
крана.

Фото. М. Мельника.
Прескліше ТАРС.

Земснаряд „Онега11 
—на великій будові

До Нової Каховки прибув по
тужний земснаряд „Онега'1 і кара
ван підсобних суден. Через кіль
ка днів екіпаж земснаряда почне 
виймання котловану під споруд
ження Каховського гідровузла.

Передові вокзали країни
Підбито підсумки роботи заліз

ничних вокзалів країни за лютий. 
Перші місця в змаганні завоюва
ли колективи пасажирських вок
залів станцій Львів і Чоп Львів
ської залізниці, Хабаровськ—Да
лекосхідної, Самарканд—Ташкент
ської і Полтава—Південної заліз
ниць.

Вугільний комбайн “ККП-1“
Радянські конструктори вугіль

ного машинобудування добились 
великого успіху. Перше в історії 
вугільної промисловості створено 
комбайн для повної механізації 
виймання вугілля в малопотужних 
шарах крутого спадання. Він замі
няє до 20 вибійників. Видобуток 
вугілля в лавах, де працюють ці 
комбайни, збільшиться в півтора 
раза. Винахідникам нової машини 
присуджена Сталінська премія 
першого ступеня.

(РАТАУ).

ту МИ, іллічівці, ВІДПОВІМО ви
сокою продуктивністю праці, 
дамо сотні тонн вугілля понад 
план.

Слово надається Інокентію 
Олександровичу Сучай—поміч
никові начальника дільниці 
№ 10.

—З великим хвилюванням я і 
вийшов на цю трибуну. Я, ко
реєць національністю, громадя
нин Радянського Союзу, близь
ко переживаю ті страждання, 
яких зазнає корейський народ.

Мене захоплює героїчна бо
ротьба народу Кореї за свою 
свободу і незалежність. В цій 
боротьбі він не самотній. З 
ним—усе прогресивне людство, 
з ним—усі корейці, які живуть 
за межами Кореї.

Колектив шахти одностайно 
взяв зобов'язання добути понад 
квартальний план 5 тисяч тонн 
палива.

Ширити ряди учасників 
передтравневого змагання!
Поліпшимо якісні показники

Під лозунгом «Достойно зуст
рінемо Перше травня» ширить
ся змаганпя серед будівель
ників.

Підхопивши заклик брикет- 
пиків, робітники, інженерно- 

| технічні працівники і службов
ці нашого управління зобов'я
зались до 25 квітня виконати 
місячний план і дати додатково 
капіталовкладень на 325 тисяч 
карбованців.

Шляхом кращого використан
ня механізмів, широкого впро
вадження контейнеризації, еко
номії матеріалів і електроенер
гії знизити собівартість будів
ництва па 6 процентів.

Ми вирішили добитись, щоб 
всі виконували встановлені 
норми, підвищити продуктив
ність праці на 10 процентів,

Перша
В лпварному цеху зібрались 

стахановці і керівники рудо- 
ремонтного заводу. Всі з нап
руженням слідкують за робо
тою сталеварів. Адже від них 
залежить успіх першої плавки.

Начальник цеху тов. Гельман 
дає останні розпорядження май
стру тов. Шаблову.

Електрик Володимир Безру- 
ков, сталевари Іван Бражніков, 
Григорій Руденко, Володимир 
Вишневський напоготові.

Настали довгожданні хвили
ни. Слюсар Григорій Кудря 
пускає воду для охолодження 
економайзерів. Запалюється чер
вона сигнальна лампочка елек
тропечі. Струм високого нап
руження є!

...Повільно опускаються елек
троди, і якось непомітно для

Здійснювати взяті зобов‘язання
Міжнародне свято трудящих

1 Травня колектив деревооброб
них майстерень Семенівського 
тресту вирішив зустріти достро
ковим виконанням квітневого 
виробничого плану з усіх по
казників.

Чимало робітників зобов'яза
лись підвищити продуктивність 
праці, вдосконалити методп 

! своєї роботи.
{ Деревообробники прагнуть 

успішно здійснити свої зобов'я
зання, але останнім часом від
чуваються перебої з постачан-

і ням лісоматеріалу. Тому в бе-

Передові торговельні підприємства
Все ширше розгортається 

соціалістичне змагання на честь 
міжнародного свята 1 Травня 
серед працівників торгівлі.

Колективи магазинів №20,22, 
їдалзні №4 достроково викона
ли квартальні плани. Бага
то надпланових нагромаджень 
дали магазин .№9 і інші торго
вельні підприємства.

Раніше
Колектив Олександрійської 

гудзикової фабрики, розгорнув
ши соціалістичне змагання на 
честь 1 Травня, здобув вироб
ничу перемогу. 24 березня 
достроково виконано кварталь
ний план. 

довестп виробіток на одного тру
дящого на 11 карбованців біль
ше плану.

Здійснюючи взяті соціаліс
тичні зобов'язання, будівель
ники виявляють внутрішні ре
зерви, ставлять їх на службу 
виробництва. Ми повторно ви
користовуємо лісоматеріал, по
ліпшуємо догляд за механізма
ми, боремось за відмінне вико
нання кожної будівельної опе
рації.

Значних успіхів у змаганні 
добивається колектив дільниці 
№ 2, якою керує тов. Охим. 
Він набагато перевиконує що
денні завдання.

М. Святець,
начальник будівельного 

управління Семенівського 
тресту.

плавка
присутніх раптово з'являються 
фіолетові промені. Через отвір 
завалочного вікна видно як 
пакаляється метал. Проходить 
три з половиною години. Сталь 
готова!

Ще мить і вогненна маса 
заповнює ківш. Заливаються 
перші деталі. Сталь вийшла 
високоякісна. _ -

Це була значна перемога^ 
ливарників, які обладнали і 
пустили в дію електропіч. Те
пер, закріплюючи здобуті ус
піхи, колектив цеху множить 
виробничі досягнеппя, ширить 
ряди стахановців, готуючи гід
ну зустріч міжнародному свя
ту трудящих 1 Травня.

М. Лютий, 
формувальник ливарного цеху # 

рудоремонтного заводу.

резні замість підвищення тем
пів ми знизили їх. Навіть пе
редовий столярний цех, якому 
в лютому був присуджений пе
рехідний Червоний прапор майс
терень, нині виробляє значно 

; менше продукції, ніж в попе- 
I редні місяці.

Керівникам Семенівського 
! тресту треба вжптп всіх захо

дів, щоб забезпечити нас необ- 
I хідною кількістю лісоматеріалу.

Взяті передтравневі зобов'язан
ня, ми повинні здійснити.

М. Бульба, 
столяр деревообробних 

майстерень.

| Зараз колектив міськзміш- 
торгу, підхопивши почин киян, 
змагається за зниження втрат. 
Приклад в цьому показує ма- 

I газин №2 (завідуючий т. Рот- 
містровський), який за останній 
час, завдяки зниженню втрат, 
зекономив сотні карбованців.

О. Кочерга, 
начальник планового відділу 

міськзмішторгу.

строку
Працівники фабрики зобов'я

зались виробити продукції на 
суму 45 тисяч карбованців.

І. Самінський,
директор гудзикової 

фабрики.
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Весні—більшовицьку зустріч!
Напередодні весняно-польових робіт

Нарада вчителів міста
Хліборобп колгоспу «Шлях 

до соціалізму» з минулорічно
го досвіду переконались, що 
навіть за несприятливих кліма
тичних умов при дотриманні 
вимог агротехніки можна одер
жувати високі врожаї. На цій 
оспові колгоспники на 1952 
рік взяли нові, підвищені со
ціалістичні зобов'язання. Вони 
вирішили боротися за 20 цент
нерів зернових, 40 центнерів 
кукурудзи, 17 центнерів со
няшника з кожного гектара по
сіву і т. д.

Для вирішення поставлених 
завдань чимало вже зроблено. 
Зосени піднято зяб під весь 
ярий клин, у кращі строки і 
на високому рівні агротехніки 
проведено ПОСІВ ОЗИМИХ куль
тур- <

Протягом зими наполегливо 
нагромаджрклись місцеві доб
рива. На поля вивезено понад 
1.100 тонн гною, зібрано 155 
центнерів попелу та пташиного 
посліду.

Але долю врожаю, як відомо, 
вирішує весна. Досить запізни
тись з закриттям вологи, посі- 
в_рл і всі попередні роботи мо
жуть не дати потрібного ефек
ту. Лише комплекс всіх агроза
ходів, стислі строки і висока 
якість весняно-польових робіт 
та своєчасний обробіток сільсь- 

^.Чі*оподарських культур гаран
тують успіх.

Ось чому правління артілі і 
всі колгоспники зараз ще й ще 
раз перевіряють свою готов
ність до сівби.

Вже давно повністю відремон
тований і підготовлений до ро
боти сільськогосподарський ін
вентар, є достатня кількість 
сортового насіння, в доброму 
стані живе тягло. Тракторна 
бригада Романа Яценка готова 
до виходу в поле.

Своєчаспо складені робочі 
плани рільпичих бригад, ла
нок. Кожен колгоспник озна
йомлений з тією роботою, яку 
виконуватиме в час польових 
робіт.

Великим резервом зростання

НОВІ книги

„До нового берега
Талановитий письменник Ві- 

ліс Лаціс—автор відомих ро
манів «Синрибака» та «Буря». 
У своїх творах він правдиво 
зображає боротьбу латишсько- 
го народу проти буржуазних 
порядків, за ствердження но
вих, соціалістичних відносин.

Крупним успіхом радянської 
літератури є опублікований 
недавно роман В. Лаціса «До 
нового берега», за який автор 
удостоєний Сталінської премії 
першого ступеня. В ньому по
казаний тридцятирічний пе
ріод (з 1920 року до наших 
днів) життя і боротьби латиш- 
ського народу проти пануван
ня буржуазії і куркульства. 
Хороший знаток життя і вели
кий художник, В. Лаціс ство
рив епопею латишського наро
ду, змалював картину перемо
ги колгоспного ладу в молодій 
Радянській республіці.

Головний герой роману «До 
нового берега»—народ. Його 

вже

за

врожайності є підживлення ози
мих посівів місцевими добрива
ми. Цей агрозахід дає прибав
ку 3—5 центнерів зерна на 
гектарі.

Використовуючи сприятливі 
умови зими й весни, ми 
підживили місцевими та міне
ральними добривами 155 гекта
рів озимини і 52 гектари на
сінників багаторічних трав.

Збори колгоспників обгово
рили питання підготовки до сів
би. Зараз виправляються вияв
лені недоліки та недоробленос
ті.

Основну увагу приділяємо 
строкам польових робіт. Так, 
на закритті вологи в нас буде 
працювати 14 станів шлейфів 
і 44 стани борін. У роботу 
включимо всі трактори трактор
ної бригади і наявне живе 
тягло рільничих бригад. Це 
дозволить закрити вологу на 
всіх 440 гектарах зябу 
1,5—2 робочі дні. Боронуван
ня озимини розраховуємо про
вести за три робочі дні.

Весняну сівбу провадитимуть 
З агрегати сівалок на трактор
ній тязі і 6 кінних сівалок. 
Така технічна оснащеність доз
воляє нам завершити сівбу ран
ніх зернових і технічних куль
тур у найстисліші строки—за 
три—чотири робочі дні. Куку
рудзу і соняшник висіватимемо 
виключно квадратно-гніздовим 
способом. Підготовлено також 
все необхідне для проведення 
яровизації і протруювання по
сівного матеріалу.

Хлібороби нашого колгоспу з 
нетерпінням чекають початку 
весняно-польових робіт. Вони 
добре підготувалися до цього 
відповідального періоду і докла
дуть всіх сил, щоб вчасно і на ви
сокому рівні агротехніки про
вести всі сільськогосподарські 
роботи і виростити високий 
урожай всіх сільськогосподар
ських культур.

0. Бондаренко, 
колгоспний агроном.

н

сили, волю до боротьби проти 
експлуататорів, його нездолан
не прагнення до нового берега, 
до соціалізму, письменник вті
лив у яскравих образах біль
шовика Яна Лідума, його сест
ри—батрачки Ільзи, комсомоль- 
ця-підпільника Артура Лідума, 
молодої полум'яної комуністки 
Аннп Пацепліс... Ці прості 
люди з народу—розумні, тала
новиті, задушевні—обладають 
величезною мужністю, стійкіс
тю, вірою в майбутнє.

Шлях до нового берега нев
томно прокладає народний во
жак з батраків, один з органі
заторів революційного підпілля, 
Ян Лідум. Ми бачимо його 
сміливість у сутичках з курку
лем Таурінем, сердечну добро
ту у ставленні до рідпих і 
близьких йому по духу людей, 
витримку в час голодування в 
тюрмі. Ми бачимо досвідченого 
організатора, вихователя прос
тих людей. Хвилюють сторінки

Москва. 2-го березня на Гого- 
лівському бульварі відбулось 
урочисте відкриття пам'ятника 
великому російському письменни
ку М. В. Гоголю.

На знімку: пам'ятник 
Гоголю.

Фото В. Севостьянова.
Прескліше ТАРС.

м. в.

Твори письменників країн 
народної демократії 
українською мовою

У Держлітвидаві УРСР вий
шла з друку повість видатного 
румунського письменника Ми
хайла Садовину „Мнтря Кокор“. 
Переклад на українську мову 
здійснений М. Стельмахом та 
1. Синицею.

Повість „Митри Кокор“, удос
тоєна в 1950 році Золотої пре
мії Миру, розповідав прожиття 
румунського народу, що став 
на шлях соціалістичного роз
витку. Книга видана тиражем 
60 тисяч примірників.

Під редакцією поета П. Тичи
ни вийшов з друку однотом
ник вибраних творів видатно
го болгарського письменника, 
полум'яного борця за мир і 
демократію Людмила Стоянова. 
До збірника ввійшли вірші, опо
відання, історична повість 
„Мехмед Сінап“. У перекладі 
взяли участь 27 українських 
радянських письменників.

(РАТАУ).

1

! про переживання Лідума-батька, 
ї в час багаторічного ув'язнення, 
І що загубив слід свого сина.
І У Радянській Латвії Яп Лі- 
, дум стає крупним державним 

діячем.
Героям, які йдуть до нового 

берега, протистоять капіталіс
тичні хижаки, вороги народу— 
куркулі Рейніс Тау рінь, Стабул- 
нієки, Мелдери, Кікрейзіси, що 
служать опорою буржуазно- 
націоналістичного режиму, фа
шистської організації айзсаргів.

Найбільш чітко змальований 
Рейніс Таурінь. Він захопив 
кращі землі ІІурвайської во
лості і на злиднях селян мно
жить своє багатство. Його уже 
не задовольняє роль крупного 
землевласника, він прагне ста
ти промисловцем, «підприємцем 
державного масштабу».

З встановленням у Латвії ра
дянських порядків Таурінь йде 
в ліс, стає бандитом. Разом з 
своїми прихильниками він спо
дівається на допомогу із-за 
кордону, від своїх американсь
ких хазяїв. Але справа Тау- 
ріня приречена, і народна від
плата настигає його.

Відбулася березнева нарада 
вчителів міста. З доповіддю 
про підсумки роботи шкіл за 
третю чверть 1951—1952 нав
чального року виступив заві
дуючий міським відділом народ
ної освіти тов. Гідулянов.

— Керуючись постановами 
партії і уряду про школу, а 
також історичними постанова
ми ЦК ВКП(б) з ідеологічних 
питань, — сказав доповідач, — 
міський відділ народної освіти 
і керівники шкіл неухильно 
спрямовували вчителів на ви
рішення завдань по підвищен
ню якості викладання та ус
пішності учнів, на ліквідацію 
другорічництва, на виховання 
у дітей і молоді свідомого став
лення до навчанпя і поведін
ки, безмежної відданості своїй 
соціалістичній Батьківщині.

Па кінець третьої чверті по
над 40 вчителів міста добилися 
повної успішності учнів. До 
таких вчителів належать тт. Бу- 
латова, Козлова, Осіпова, Кущ, 
Єфімова, Орлова, Стрільцова, 
Максіна, Баленко та інші. Во
ни добре засвоїли і правильно 
застосовують в навчальній ро
боті принципи і правила ра
дянської педагогіки і методи
ки, здійснюють високий ідейно- 
теоретичний рівень викладання.

Значно зросла успішність 
учнів у порівнянні з другою 
чвертю в базовій початковій 
школі, де завідуючою заслуже
на вчителька шкіл УРСР тов. 
Бадюк, в семирічних школах 
№№ 5 і 7.

Однак стан навчально-вихов
ної роботи в цілому по шко
лах міста не задовольняє пос
тавлених перед нами вимог. В 
порівнянні з першим півріччям 
успішність учнів зросла лише 
на 0,8 процепта і до загаль
ної кількості учнів становить 
92,1 процента. 497 учнів ще не 
встигають. Це пояснюється тим, 
що окремі вчителі і керівники 
шкіл не вжили заходів для 
виправлення недоліків, допу
щених в попередніх чвертях, 
не подбали про підвищення 
якості викладання. Особливо 
низьку успішність мають вчи
телі тт. Попова, Федорова, Сні-

Письменник правдиво пока
зав загострення класової бо
ротьби в перехідний період від 
індивідуального селянського 
господарства до колгоспного 
ладу на селі. Слідом за зруй
нованим буржуазно-націоналіс
тичним режимом у Латвії руй
нуються куркульські сім'ї. Тау
рінь пробував виховати по своє
му образу і подібності прийом
ного енна Айвара (його справ
жній батько — Ян Лідум), але 
Айвар під впливом передових 
людей розриває з куркульським 
середовищем, активно бореться 
проти нього, вступає в ряди 
будівників нового життя. Роз
падається і сім'я середняка- 
підкуркульника Антона Пацеп- 
ліса. Його діти, Анна і Жап, 
стають знатними людьми ла
тишського колгоспного села.

Роман В. Лаціса читається 
з великим інтересом. Сила цьо
го твору у правдивому відоб
раженні дійсності, пристрасній 
боротьбі за нове, за перемогу 
комуністичних ідей.

А. Паикм. 

саренко, Варганіхіна, Іванова, 
Гаєнко, Данилюк, Бондаренко, 
Невкрита, які незадовільно го
туються і проводять уроки, 
не забезпечують високої дис
ципліни в класах.

В ряді шкіл мало уваги при
діляється підвищенню ідейно- 
теоретичного рівня знань пе
дагогічних кадрів, роботі ком
сомольських та піонерських ор
ганізацій, допустили значний 
відсів учнів.

На питанні дисцииліни уч
нів зосередив срій виступ ди
ректор середньої школи №1 
тов. Малоок.

Вчителька середньої школи 
№6 тов. Самотуга поділилась 
досвідом організації повторен
ня вивченого матеріалу в під
готовці до іспитів та екзаменів.

Про хині в роботі деяких 
учителів середньої школи №4 
говорила в своєму виступі за
відуюча навчальною частиною 
цієї школи тов. Жарій. Вона 
навела факти, коли уроки вчи
телів тт. Боженко і Деркач 
носять контрольно-зачотний 
характер. Учнів на уроках в 
основному опитують, причому 
навіть не стежать за правиль
ністю їх відповідей.

Вчитель вечірньої школи №1 
тов. Гуржій вказав на недолі
ки в роботі міського відділу 
народної освіти.

—Від інспекторів відділу,— 
сказав він,—ми не завжди одер
жуємо належну допомогу. При 
відвідуванні уроків вони часто 
обмежуються голим інспекту
ванням: не організовують пед- 
нарад з метою обговорення не
доліків у роботі окремих вчи
телів, не популяризують 
віду кращих.

На виховній роботі серед 
учнів зупинився в своєму вис
тупі інспектор міськВШ) тов. 
Мордвінов. Він 
окремі вчителі 
ставляться до 
шкільної дисципліни.' Так, 
класний керівник середньої 
школи №1 т. Ярошевська вва
жала, що учня Мартпіценка не
можливо перевиховати. Тим 
часом, вона жодного разу не 
побувала в цього учня дома, 
навіть не знає де він прожи
ває, де працюють його батьки. 
Тов. Ярошевська не знає та
кож скільки учнів її класу 
відвідують предметні гуртки, 
Палац піонерів. Така відірва
ність вчителя від учнів приз
водить до зниження їх успіш
ності, послаблення дисципліни.

На нараді також виступили 
тт. Любівець—завідуючий нав
чальною частиною середньої 
школи №10, Меткий—директор 
середньої школи №6, Нікола- 
єнко—учитель математики се
редньої школи №4, Борик— 
завідуючий навчальною части
ною дитячого будинку імені 
Сталіна, Гончарова—секретар 
парторганізації середньої шко
ли № 2.

З промовою на нараді висту
пив секретар міськкому ІШ(б)У 
т. Харитонов В. І.

Учасники наради намітили 
заходи, спрямовані на поліп
шення навчально-виховної ро
боти, па посилення підготовки 
до іспитів та екзаменів.

З великим піднесенням вчи
телі міста прийняли вітально
го листа великому вождю на
родів товаришеві Й. В. Сталіну.

дос-

вказав, шо 
неправильно 
порушників
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Закарпатська область. В Ужго
родському державному універси
теті добре поставлена фізкуль
турна робота. Студенти-спорті ме- 
ни не раз завойовували перші 
місця на обласних змаганнях.

На знімку: студентки 1-го 
курсу медичного факультету па 
заняттях по фізкультурі. Метає 
диск студентка М. Шепа.

Фото Л. Ковтана.
Прескліше ТАРС.

¥

Американські агресори продовжують 
застосовувати бактеріологічну зброю в Кореї
Грубо зневажаючи норми між

народного права і основи людсь
кої моралі, американські імперіа
лісти продовжують розповсюджу
вати в Північній Кореї смерто
носні бактерії. Так, заражені бак- 

І теріями комахи були скинуті по- 
I близу села Рірнамрі в провінції 
і Південний Пхенан, в зв'язку з 

тим, що заражені бактеріями бло- 
| хи, воші і клопи, яких кидають 

американці на корейську землю з 
1 своїх літаків, негайно знищують

ся протиепідемічними загонами 
при підтримці місцевого населен

ня, інтервенти тепер почали ски
дати заражених бактеріями земля
них черв'яків, слимаків, лічинок 
метеликів.

Населення Корейської Народно- 
Демократичної Республіки гнівно 
протестує проти страшних злоді
янь американських варварів, які 
намагаються знищити волелюбний 
народ Кореї. В країні шириться 
хвиля мітингів протесту, учасники 
яких вимагають суворого пока
рання американських людино
ненависників.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
27 і 28 березня з'єднання Народ

ної армії Корейської Народно- 
Демократичної Республіки в тіс
ній взаємодії з частинами китай
ських народних добровольців

вели оборонні бої з противником.
За два дні зенітні частини На

родної армії збили 7 літаків 
противника.

(ТАРС).

Житлове будівництво
Все більшого розмаху набу

ває житлове будівництво в 
(^дександрїї і робітничих се- 
лг'-цах Октябрське, Перемога. 
Дґлитрове.

Зараз повним ходом споруд
жуються благоустроєні будин
ки, школи, амбулаторії, хлібо
завод. В робітничих селищах 
Перемога і Димитрове почато 
спорудження Будинків культу
ри вугільників. В них перед

бачені зали глядачів на 1.000 
місць, кімнати для занять гур
тків художньої самодіяльності, 
технічні кабінети, бібліотеки.

На одній з найбільших площ 
міста, біля вокзалу, почалось 
будівництво 11 двоповерхових 
будинків для гірників.

В цьому році на житлове і 
соціально-культурне будівниц
тво в Олександрії відпущено 
21 мільйон карбованців.

Навчання профспілкового активу
Працівники профспілкових 

організацій вугільних під
приємств міста підвищують 
свою кваліфікацію на різних 
семінарах і курсах. Профспіл
ковий актив вивчає питання 
профспілкової роботи, органі
зації соціалістичного змагання, 
виробничо-масової роботи, зна
йомляться з постановкою охо
рони праці і техніки безпеки, 
трудового законодавства.

На черговому семінарі, що 
відбувся цими днями, голови 
шахткомів, завкомів і будко- 
мів прослухали лекції: „Про 
практику проведення виробни
чих нарад* і „Профспілкове 
господарство*.

До читання лекцій залучені 
керівні працівники міського 
комітету партії, райкому та об
кому профспілки вугільників.

Особисті бібліотечки
У наваловідбійника шахти 

№3 Василя Кримсалова хоро
ша особиста бібліотечка. В ній 
—200 книг.

300 томів є в особистій біб
ліотеці гірничого майстра 
Євгенія Лаврика. Тут Твори 
В. І. Леніна, Й. В. Сталіна, 
О. С. Пушкіна, М. В. Гоголя,

книги лауреатів Сталінських 
премій.

В бібліотечках слюсарів елек
тростанції Олексія Мельничен- 
ка та Григорія Єременка ба
гатий вибір політичної, худож
ньої і технічної літератури.

Такі бібліотечки мають сотні 
гірників, будівельників і енерге
тиків міста.

Перед футбольним сезоном
В минулому році футболісти 

добровільного спортивного то
вариства „Шахтар" завоювали 
друге місце в області.

Щоб добре підготуватись до

сезону, недавно команда фут
болістів вугільників Олександ
рії виїхала для тренування до 
Криму, в м. Алупку.

Крупні виграші
Колгоспник сільгоспартілі ім. 

Володимира Ульянова, Недо- 
гарської сільради. Н. пред'явив 
Олександрійській центральній 
ощадній касі облігацію 2-про- 
центної позики, па яку випав 
виграш в 11.600 карбованців.

Працівники Олександрійсько
го будівельно-монтажного уп
равління та будівельного уп
равління Семенівського тресту 
К. і П. по облігаціях Другої 
державної позики відбудови і 
розвитку народного господарс
тва СРСР виграли по 10.800 
карбованців. По облігаціях тієї 
ж позики три чоловіка виграли 
по 5 тисяч карбованців.

Тільки в першому кварталі 
нинішнього року ощадна каса 
міста виплатила виграшів на 
суму близько 500 тисяч карбо
ванців.

Огляд дитячої художньої 
самодіяльності

Закінчився огляд дитячої ху
дожньої самодіяльності. В ньо
му взяли участь стлунні, дра
матичні, хорові, хореографічні 
гуртки шкіл Олександрії і ро
бітничих селищ Перемога, Ок
тябрське. Димитрове.

Особливо успішно виступили 
колективи художньої самоді
яльності Палацу піонерів і 
шкіл №1, №7, №10, які по
казали різноманітну і цікаву 
програму.

Жюрі огляду присудило цим 
колективам перше, друге і 

1 третє місця.

Становище в Тунісі
Становище в Тунісі продовжує 

лишатись напруженим. По всій 
країні відбуваються демонстрації 
протесту проти запровадження 
етапу облоги і арешту французь
кими властями туніських міністрів 
і керівників національних партій 

І і організацій, які вимагали ство- 
| рення туніських Національних 
І зборів і передачу органів само- 
| врядування самим тунісцям. 26

| березня в місті Тунісі сталося два 
І вибухи. Туніські патріоти висади

ли в повітря також міст на шляху 
біля Ель-Хамма, який використо- 

I вується французькими військами 
при їх пересуваннях по країні.

Репресії французьких колоніаль
них властей в Тунісі викликали 
гострі протести в арабських і 
азіатських країнах.

1 (ТАРС).

Показання захопленого в Кореї американського розвідника
Кореспондент агентства Сіньхуа 

передає з корейського фронту:
Тепер стали відомі дані про 

одного з захоплених недавно роз
відників, які були закинуті аме
риканцями в тил для збирання 
інформації про ефективність бак
теріологічної зброї. Перед ними 
було поставлено завдання з'ясу
вати, які епідемії спалахнули в 

І Північній Кореї, чи багато мух, 
бліх та інших комах у районах, 

і де були скинуті заражені комахи, 
яка смертність серед населення і 
які проводяться заходи по запо
біганню епідемічним захворюван
ням.

Захоплений американський роз
відник на прізвище Ван Цзі є 
членом чанкайшістської „ліги бо

ротьби з комунізмом і опору Ро
сії*. Він відправився на виконан
ня завдання під вигаданим ім'ям 
Ван Цзі-цзя у формі китайських 
народних добровольців. На під
кладці його шинелі і ватного одя
гу стояли літери „УС". На 
руці витатуйований хрест. ВінГчу? 
схоплений китайськими народними 
добровольцями 15 березня в Ким- 
чхоні. Ван Цзі, згідно з його по
казаннями, 14 березня направився 
в Сеул. Вся група була посадже
на на два літаки. Вони були за
безпечені фальшивими перепуст
ками, поштовими голубами, війсь
ковими картами, карабінами і діс
тали наказ протягом тижня пере
дати інформацію штабові амери
канської розвідки. (ТАРС).

Англійські колонізатори посилюють терор 
проти малайського народу

Бесіди на природничо-наукові теми

Походження життя на землі
Академік А. І. ОПАРНІ

1. Вуглець—основа 
органічних речовин

Питання про суть життя і його 
походження завжди привертали до 
себе людський розум, і завжди 
навколо цього питання розгорта
лася гостра боротьба між матеріа
лізмом і ідеалізмом, між наукою і 
релігією. Згідно релігії всі живі 
істоти, в тому числі й людина, 
були створені богом, який вдих
нув у безжиттєву матерію — в 
плоть той духовний початок, який 
і складає суть життя.

Навпаки, з погляду науки жит
тя, як і ввесь останній світ, мате
ріальне по своїй природі, і воно 
не потрібує для свого розуміння 
у визнанні якогось таємного ду
ховного початку.

Зрозуміло, яке вирішальне зна
чення має прийняття тієї або ін
шої відповіді для всієї практичної 
діяльності людини. Тому, що коли 
живе створене богом і його суть 
непізнаваєма, то ми можемо лише 
безпорадно спостерігати живу при
роду. Якщо ж життя матеріальне, 
то можна і повинно, досліджуючи 
його закономірності, свідомо і

спрямовано змінювати, перетво
рювати живі істоти, оволодівати 
живою природою на благо люди- 

і ни, будівника комунізму.
Сучасна наука встановила, що 

в ті далекі часи, коли наша пла
нета Земля ще тільки виникла, 
вона була зовсім безжиттєвою, 
ніяких тварин, ніяких рослин на 
ній не було. Лише значно пізніше 
на ній з'явилися найпростіші ор
ганізми, найдрібніші живі істоти.

Однак навіть і ці найпростіші 
живі істоти не могли самі по собі 
раптово виникнути із мертвої ма
терії. Вони могли і повинні були 
виникнути в перші початкові пе
ріоди існування Землі шляхом по
слідовних і дуже довгих перетво
рень тих речовин, із яких зараз 
побудовані живі організми.

Ці речовини зараз ми знаходи
мо майже виключно лише в ор- 

; ганізмах. Тому вони і одержали 
назву органічних речовин. Чим 
вони відрізняються від речовин 
останньої мертвої природи? На- 

, самперед тим, що в основі їх ле
жить елемент вуглець. У вугіллі, 
сажі, графіті цей елемент перебу
ває майже в чистому, вільному 
стані. В органічних речовинах він

з'єднаний з іншими елементами— 
з воднем і киснем, з азотом, сір- 

і кою, фосфором і т. д. Різні орга
нічні речовини являють собою 
різні з'єднання цих елементів. Але 

І в основі їх завжди лежить вуг- 
і лець. Долю цього елемента ми і 

повинні прослідкувати, якщо ми 
хочемо взнати історію виникнен
ня життя.

За допомогою спектроскопа 
астрономи встановили наявність 
вуглецю в атмосфері навіть най- 
гарячіших зірок, температура по
верхні яких досягає 25 тисяч 
градусів. При цій надзвичайній 
температурі вуглець не може з'єд
нуватися з іншими елементами. 
Він перебуває тут у вигляді роз
різнених найдрібніших частинок— 
атомів. Дле вже в атмосфері Сон
ця, де панує температура „всього" 
в 6 тисяч градусів, вуглець по
чинає з'єднуватися з воднем. Та
кого ж роду з'єднання, так звані 
вуглеводи, недавно удалось вия
вити і в холодній атмосфері ве
ликих планет Юпітера і Сатурна.

Точно так же і при формуван
ні нашої планети Землі в її атмос
фері виникли вуглеводи. В цент
рі нашої земної кулі перебуває 
гігантське металеве ядро радіусом 
в 3.400 кілометрів.

Англійські імперіалісти прово
дять все більш варварські дії, 
намагаючись придушити націо
нально-визвольну боротьбу малай
ського народу. Про це свідчить 
режим, встановлений в малайсь
кому селі Таньджон-Малім. Це 
село з населенням в три тисячі 
чоловік фактично перетворене в 
тюрму. Згідно з наказом англій
ських властей, населення повинно

залишатися в будинках протягом 
22 годин на добу; крамниці бу
дуть відкриті тільки дві години 
на день; норми видачі рису ско
рочено; школи будуть закриті; 
рух транспорту припинено і село 
ізольовано від зовнішнього світу.

Приводом для цих заходів був 
напад партизанів на англійців 
поблизу села.

(ТАРС).

Заява уряду Бірми
Бірманський уряд оголосив, що 

проти гомінданівських військ, які 
перебувають на східному кордоні 
Бірми, розпочато широкі воєнні 
операції. Уряд повідомив також,

що гомінданівські війська створи
ли свою штаб-квартиру в пункті, 
який знаходиться приблизно за 
50 миль на південь від бірмано- 
тайландського кордону.

До вбивства французького робітника Гадуа 
американськими окупантами

Як повідомляє газета „Се суар*, 
депутат Національних зборів Ем- 
манюель Д Астьє де ля Віжері ви
рішив звернутись до уряду із за
питом з приводу „поведінки аме
риканських військ у Франції, зок
рема, про обставини, за яких аме

риканський шофер убив в Ме
лені робітника Альфреда Гадуа, 
і про те, як провадилось слідство 
по доповідях французьких влас
тей і американського командуван
ня*.

(ТАРС).

БК—00439

(Далі буде).

Наслідки урагану в США
Недавно на південному заході „Нью-Йорк тайме*, під час ура- 

США пронісся ураган, який вик- гану загинуло 219 чоловік і біль- 
ликав руйнування в районі шести ше тисячі чоловік поранено, 
штатів. За повідомленням газети (ТАРС).

ПОВІДОМЛЕННЯ
Щотижня—у вівторок з 5 до 7 годин вечора при редакції газе

ти „Більшовицька правда* проводиться консультація для літературних 
початківців.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.
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У відповідь на сталінське піклування 
про добробут народу радянські людл докла
дуть всіх сил, щоб своєю самовідданою 
працею ще більше зміцнити свою соціаліс
тичну Вітчизну — оплот миру в усьому 
світі, завоювати нові видатні успіхи на 
фронті комуністичного будівництва.

Невпинно підвищувати 
продуктивність праці

Радянські люди з величезним 
задоволенням зустріли поста
нову Ради Міністрів СРСР і ЦІЇ 
ВКП(б) про нове зниження дер
жавних роздрібних цін на про
довольчі товари масового спо
живання. Це зниження стало 
можливим в результаті нових 
успіхів, досягнутих в 1951 ро
ці в галузі промислового і сіль
ськогосподарського виробниц
тва, зпосуашмі продуктивності 
праці.

Нове, п;$те числом, знижен
ня цін є яскравий прояв ста
лінського піклування про нев
пинне піднесення добробуту і 
культури народу, є ще одним 
свідченням все зростаючої еко- 

41іімічної могутності нашої ве
ликої Батьківщини.

На постанову Ради Мініст
рів СРСР і ШИ)ІЇІІ(б) трудящі 
відповідають^Иковською пра- 

' цею, ширше^Ч^ітають перед- 
травневе соціалістичне змаган
ня, борються за краще вико
ристання внутрішніх розервів 
виробництва для дострокового 
виконання державного плану 
1952 року.

В ці дні колективи підпри
ємств Олександрії беруть під
вищені зобов‘язанпя і успішно 
здійснюють їх. Гірники шахти 
№3, достроково виконавши 
квартальний план, дали слово 
видобути в квітні сотні тонн 
надпланового вугілля, зеконо
мити 50 тисяч карбованців, 
підвищити продуктивність пра
ці на 10 процентів.
_  Такі ж зобов'язання взяли 
брпкетники, гірники Бай дат
ського вуглерозрізу, будівель
ники.

Соціалістичне змагання, яке 
набирає все ширшого розмаху, 
проявляється насамперед в бо
ротьбі трудящих за вищу про
дуктивність праці.

На заводі «Червоний ливар
ник», шахті №2 і деяких ін
ших підприємствах міста гаря
че підхопили почин знатного 
гірника Донбасу Тпхона Ми- 
хайлова. Це принесло значні 
трудові успіхи. Досить сказа
ти, що на шахті № 2 виробіток 
на одного гірника з 28 тонн 
нині збільшився до 33 тонн 
вугілля. На цих підприємствах 
всі робітники виконують вста
новлені норми.

Відомо, що метод Тихона 
Михайлова відкриває широкі 
можливості для дальшого під

Радянська делегація на Міжнародній 
економічній нараді

Радянські торговельні, про
мислові, кооперативні і проф
спілкові організації, а також 
науково-економічні установи ви
ділили своїх представників до 
складу радянської делегації на 
Міжнародну економічну нара
ду. До делегації увійшли пред

вищення продуктивності праці, 
а між тим, деякі господарники 
стоять осторонь цього руху. 
Так, в будівельному управлін
ні тресту «Олександріявуглероз
різ» немає жодного робітника, 
який би склав особистий ста- 
хановський план. Начальник 
управління тов. Дудник навіть 
пальцем не поворухнув, щоб 
організувати цю справу. Він 
не підтримує починань нова
торів, не бореться за те, щоб 
всі виконували встановлені зав
дання. На дільницях чимало 
простоїв, погано використовує
ться техніка.

Подібні явища і в інших 
будівельних управліннях. Однак 

' начальника відділу організації 
праці і заробітної плати трес
ту «Олександріявуглерозріз» 
тов. Горбаня такий стан не 
турбує, він зарився в паперах 
і за ними не бачить живих 
людей, які вирішують долю 
виробничого плану.

Негаразд з організацією праці 
І і на рудоремонтному заводі. В 

ливарному цеху, наприклад, 
25 березня вагранники Захар 
Репенько, Іван Шаповалов. 
фомувальники Олексій Дсйпе- 
га і Федір Діброва понад дві 
години чекали, доки майстер 
т. Соколов дасть їм завдання. 
Такі факти тут повторюються 
майже щодня. І це тоді, як 
ливарники зобов'язались у 
квітні значно підвищити про
дуктивність праці.

Не можна миритися з тим, 
що в деяких будівельних управ
ліннях тресту «Укрвуглемон- 
таж» робітники простоюють.

В інтересах виконання дер
жавного плану необхідно рішу
че поліпшити організацію пра
ці, повністю завантажити меха
нізми, створити всім робітникам 
умови для виконання і переви
конання норм.

Слід широко впроваджувати 
передові методи, розповсюджу
вати досвід стахановців, підтя
гувати відеталпх до рівня пере
дових. Одною з головних умов 
підвищення продуктивності пра
ці є зміцнення трудової дисци
пліни. Ось чому партійні, 
профспілкові і господарські 
організації повинні на це звер
нути особливу увагу. Треба 
добитися того, щоб кожний 
день виконувався план з усіх 
показників, невпинно зростала 
продуктивність праці.

ставники Торгової палати СРСР, 
керівники ряду експортно - ім
портних об'єднань, директори 
трестів і підприємств, коопера
тивні і профспілкові діячі, пред
ставники радянської економіч
ної науки.

(РАТАУ).

м. СТАЛІНСЬК

Кузнецький металургійний комбінат 
Директорові комбінату товаришеві БЄЛОВУ
Головному інженерові комбінату товаришеві ЄРМОЛАЄВУ
Парторгові ЦК ВКП(б) товаришеві КАРПОВУ
Голові завкому товаришеві ПІСТЕХ1НУ
Комсоргові ЦК ВЛКСМ товаришеві РЄЗНІКОВУ

Вітаю і поздоровляю робітників, робіт
ниць, інженерів, техніків і службовців Куз- 
нецького металургійного комбінату 1 трес- 

і ту „Сталінськпромбуд" з двадцятиріччям з 
] дня введення в дію комбінату—потужного 

і технічно передового металургійного під
приємства країни.

Кузнецькі металурги йдуть у перших 
рядах героїчного робітничого класу Радян
ського Союзу, з честю виконували 1 вико
нують завдання Партії і Уряду по забез
печенню народного господарства металом.

Від усієї душі бажаю Вам, товариші, 
нових успіхів у Вашій роботі.

Й. СТАЛІН.

Відповідь товариша СТАЛІНА 
на запитання групи редакторів 

американських газет
Група редакторів американських провін- 

I ціальних газет звернулась до товариша 
Сталіна від імені 50 редакторів цих газет 
з чотирма запитаннями, на які товариш 
Сталін дав наведені нижче відповіді:

Запитання: Чи є третя світова війна 
більш близькою тепер, ніж два або три 
роки тому?

Відповідь: Ні, не є.
Запитання: Чи принесла б користь зу

стріч глав великих держав?
Відповідь: Можливо, що принесла б 

користь.

Запитання: Чи вважаєте Ви теперіш
ній момент підхожим для об'єднання Ні
меччини?

Відповідь: Так, вважаю.
Запитання: На якій основі можливе 

співіснування капіталізму і комунізму?
Відповідь: Мирне співіснування капі

талізму 1 комунізму цілком можливе при 
наявності обопільного бажання співробіт
ничати, при готовності виконувати взяті 
на себе зобов'язання, при додержанні прин
ципу рівності і невтручання у внутрішні 
справи інших держав.

Піклування радянської держави про добробут народу
Неухильно зростає добробут трудящих

З великим задоволенням зуст
ріли будівельники жител тресту 
«Олександріявуглерозріз» пос
танову Ради Міністрів і ЦК 
ВКП(б) про нове зниження роз
дрібних цін на продовольчі то
вари. На всіх будівельних діль
ницях перед початком роботи 
відбулися мітинги. В своїх вис
тупах робітники від щирого 
серця дякували партії, Радян
ському Урядові і рідному това
ришу Сталіну за повсякденне 
піклування про покращення 
добробуту радянських людей.

—П'ятий раз після війни у 
нас знижуються ціни на това

Вдячні
В усіх цехах Байдаківської 

брикетної фабрики відбулися 
збори трудящих, присвячені 
постанові Ради Міністрів і ЦК 
ВКП(б) про нове зниження ціп 
на продовольчі товари.

Слюсар Олексій Горбачов ска
зав:

— Від усього серця вітаємо 
постанову про нове зниження 
цін. Наша рідна партія і уряд 
роблять все, щоб радянським 
людям жилося краще і радіспі- 

ри,—говорить бригадир бутоло- 
мів тов. Гетьманець.—Це яск
равий прояв щоденного піклу
вання нашої держави і любимо
го товариша Сталіна про ра
дянських людей. На сталінське 
піклування відповімо новими 
трудовими перемогами. Від іме
ні бригади запевняю, що ми 
свої змінні завдання будемо ви
конувати на 150 процентів.

Своїми думками на мітингу 
поділився бригадир бетонярів 
Кузьма Володимирович Канюка.

—В той час, як американсь
кі людоїди ведуть бактеріологіч
ну війну в Кореї і Північно- 

за сталінське піклування
ше. Наш обов'язок відповісти 
на це самовідданою працею, 
невпинно зміцнювати економіч
ну могутність Батьківщини. Я 
зобов'язуюсь виконати квітневу 
виробничу норму на 180 про
центів.

Слово взяла стругальниця 
Свдокія Гузепко.

— Велике спасибі рідному 
Сталіну, — сказала вона. — На 
батьківське піклування партії, 
уряду, товариша Сталіна відпо

Східному Китаї, знищують ти
сячі людей, сіють нещастя,— 
сказав він,—радянська держава 
неухильно дбає про добро
бут людей. Будемо працюва
ти ще самовідданіше в ім'я 
дальшого зміцнення могутності 
нашої любимої Вітчизни.

З новою силою на дільницях 
розгорнулось соціалістичне зма
гання. Будівельники нарощують 
темпи, множать виробничі ус
піхи.

Г Вінецький, 
секретар парторганізації 
будівельного управління 

тресту „Олександріяві глерозріз".

вімо стахановською працею.
Виступили також слюсар тов. 

Мансуров, пресувальник тов. 
Повстяний, майстер тов. Беки- 
шев. Всі вони гаряче вітали 
постанову Ради Міністрів СРСР 
і ЦК ВІШ(б) і зобов'язали
ся перевиконати встановлений 
план, зустріти всенародне свято 
1 Травня новими трудовими 
успіхами.

К. Лантух, 
голова фабричного комітету.
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МІСЬКІ ЗБОРИ
1 квітня у міському театрі 

відбулися збори інтелігенції.
З доповіддю: «Постанови ЦК 

ВК1І(б), ЦК КП(б)У з ідеоло
гічних питань і завдання інте
лігенції міста» виступив сек
ретар міськкому КП(б)У т. (І. Г. 
Атанов.

Доповідач, а також товариші, 
які взяли участь в обговоренні 
доповіді, відзначили, що пере
важна більшість інженерів, 
учителів, лікарів, техніків і 
службовців беруть активну 
участь у виробничій і громад
сько-політичній роботі, вносять 
свій вклад у справу комуніс
тичного будівництва в нашій 
країні, у справу миру в усьо
му світі'. Значна частина інте
лігентів міста в цьому році на
полегливо оволодіває основами 
марксизму-ленінізму, 182 това
риші працюють пропагандис
тами.

Однак, в роботі серед інтелі- 
вяції мають місце і серйозні 
недоліки.

—Значним недоліком,—ска
зав у своєму виступі директор 
середньої школи № 6 т. Мет
кий,—є те, іцо міські органі
зації надто рідко скликають 
збори інженерно-технічних пра
цівників, учителів, медичних 
працівників. В цьому і полягає 
основна причина відриву окре
мих товаришів від громадської 
роботи.

Лікар т. Іванова відзначила, 
що в медичних установах міста 
критика й самокритика досі не 
знаходить широкого розгортан
ня. Вона обвинувачувала керів
ників лікарень робітничих се
лищ, які вирішили не поспі-

ЛЕКЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ
Лектор міськкому КП(б)У 

тов. Єрьомін виступив перед 
інженерно-технічними праців

Слідами, наших виступів
„Посилити керівництво низовою пресою"

Під таким заголовком в газеті 
„Більшовицька правда» за 27 лю
того було надруковано статтю 
„Замість огляду стінгазет", в якій 
вказувалось на недоліки у керів
ництві роботою редколегій в 
парторганізаціях кар'єроуправлін
ня та деревообробних майстерень.

ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
шати з застосуванням нових 
методів лікування хворих.

Про безвідповідальне став
лення керівників швейної фаб
рики, заводу «Червоний ливар
ник» і' рудоремоптного заводу 
до забезпечення нормальних 
умов для читання лекцій і допо
відей для трудящих говорила у 
своєму виступі голова правлін
ня міського відділення това
риства для поширення політич
них і наукових знань т. Жарій.

Секретар партбюро Байдаків- 
ського вуглерозрізу т. ПІабол- 
тас вказав на потребу органі
зувати для інтелігенції читання 
лекцій висококваліфікованими 
спеціалістами, яких міськком 
КП(б)У повинен запрошувати з 
інших міст.

Несамокритичним був вис
туп директора педучилища тов. 
Дьяконова. Він справедливо 
вказував па недоліки в нав
чально-виховній роботі техніку
му підготовки культосвітніх 
працівників, але жодним словом 
не обмовився про неподобства 
у педагогічному училищі.

На зборах також виступили 
гірничий інженер тресту «Олек- 
сандріявугілля» т. Лосіна, вик
ладач історії технікуму підго
товки культосвітніх працівни
ків т. Звєрєв.

З промовою на зборах висту
пив завідуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому КП(б)У 
т. Шендрик.

З великим піднесенням учас
ники зборів прийняли текст ві
тального листа вождю і вчите
лю радянського народу, прапо
роносцеві миру в ..усьому світі 
великому Сталіну ЇЇосифу Вісса- 
ріоновичу.

никами і службовцями управ
ління Семенівського тресту з 
лекцією на міжнародну тому.

Як повідомили редакцію секретарі 
парторганізацій тт. Белоконєв 
і Левченко, факти, наведені в 
статті, мали місце.

Питання про роботу редколегій 
обговорено на партійних зборах. 
Намічено заходи для поліпшення 
ідейного змісту стінгазет.

Будови комунізму 
—всенародна справа

Для будівництва селищ на тра- 
| сі майбутнього Головного Турк

менського каналу потрібна вели- 
і ка кількість різних будівельних 

матеріалів. Доставка їх сюди яв- і 
ляє значні труднощі. Колектив 

І інженерів-будівельників і науко- І 
| вих працівників інституту буді- І 

вельної техніки Академії архітек
тури СРСР винайшов спосіб ви
користання каракумських пісків 

| для виробництва будівельних ма
теріалів.

На знімку: група наукових пра
цівників, яка керує дослідженням 
пісків Кара-Кумів, оглядає зразки 
будівельних і облицювальних ви
робів, виготовлених із каракум- | 
ських пісків і місцевого вапна. В 
центрі — член-кореспондент Ака
демії архітектури СРСР професор 

і А. В. Волженський, старший нау
ковий співробітник кандидат тех
нічних наук М. С. Шварцзайд (злі
ва) та інженер В. 1. Іванов.

Почесні замовлення 
виконані достроково

Д1ІІПР0ДЗЕРЖ1ШСБК. Колек
тив Баглійського заводу мета- 
локонструкцій на п'ять днів 
раніше строку відвантажив бу
дівникам Куйбишевської ГЕС 
новий кран. Висота його щог
ли—45 метрів, довжина стріли 
—16 метрів.

Металурги заводу ім. Дзер- 
жипського відправили на адре
су будівництва Волго-Донсько- 
го судноплавного каналу 165 
тонн металевих паль, Куйби- 
шевській ГЕС — 520 тонн за- [ 
лізничних рейок. Обидва замов- ; 
лепня викопані достроково.

(РАТАУ).

Передтравневе змагання
Здійснюємо взяті зобов‘язання

Сотні тонн надпланового ву
гілля відвантажили в березні 
гірники шахти №2.

Вступивши в соціалістичне 
змагання па честь 1 Травня, 
шахтарі підвищують темпи.

Колектив бореться за те, 
щоб виконати квітневий план 
видобутку вугілля па 105 про
центів, гірничо-підготовчих ро
біт—на 104 проценти, знизити 
собівартість на 2 проценти, 
підвищити продуктивність пра
ці на 10 процентів, зекономи
ти 35 тисяч карбованців.

Стахановці взяли на себе

Молоді робітники множать 
виробничі успіхи

Гірники Байдаківського вуг
лерозрізу з честю здійснюють 
зобов'язання, взяті в перед- 
травневому соціалістичному зма
ганні.

В ці дні молоді вугільники 
значно перевиконують вироб
ничі завдання. Перед веде 
комсомольсько-молодіжна зміна, 
яку очолює Михайло Окуненко. 
Вона на 11 днів раніше стро
ку виконала план першого 
кварталу.

Успіх здобуто в результаті 
правильної організації праці, 
доведення до кожного робітни
ка конкретних завдань, дійово
го змагання. Щодня висвітлю
ються наслідки роботи, відзна
чаються передовики.

Комсомольсько-молодіжна змі
на тримає тісний зв'язок з 

Будувати швидко і високоякісно
Будувати швидко, дешево, 

високоякісно, достроково вико
нати квітневий план — хакі 
зобов'язання взяв колектив 
будівельного управління Семе
нівського тресту, включаючись 
в передтравневе соціалістичне 
змагання. Багато стахановців 
добиваються нових успіхів. 
Комсомольці теслярі тт. Дави- 
дов, Кособа, Гаркуша, Мельни- 
ченко, ставши на трудову вах
ту, день у день виконують 
норму на 150 процентів.

Успішно виконує виробничі 
завдання комсомольсько-моло

підвищені зобов'язання. Пава 
ловідбійники Василь Сорокалє- 
тов дав слово виконувати норму 
на 130 процентів, Михайло 
Ларіонов на 140 процентів, 
Іван Чернов— на 15(1.

Гірники з честю дотримують 
слова. Вони щозміни значно 
перевиконують встановлені зав
дання.

Ми накреслили конкретні 
організаційно-технічні заходи, 
спрямовані до здійснення взя
тих зобов'язань.

І. Печкоеський, 
начальник шахти №2.

бригадами електровозів. Чітко 
керує подачею транспорту дис
петчер Андрій Чиркин.

Високої проДйо^пвності праці 
добились машиністи екскавато
ра Яків Єременко, Євгеній 
Данчук та їх помічники ком
сомольці Анатолій Мічкапов, 
Григорій Шевченко, машиністи 
електровозів Юрій Стадпик. 
Михайло Бігун. Володимир Ча
лий. Всі вони достроково <■ З 4 
конали квартальні завдання.

З квітня 1952 року минуло 
двадцять років з дня введення 
в дію гіганта металургії на 
Сході—Кузнецького металургій
ного комбінату імені її. В. 
Сталіна. Радянський народ з 
патріотичною гордістю відзна
чає цю знаменну дату.

Кузнецький металургійний 
комбінат виник за геніальним 
сталінським планом індустріа
лізації країни. Вказівки това
риша Сталіна про створення 
нової могутньої вугільно-мета
лургійної бази па Сході, важ
ливою частиною якої є мета
лургійний гігант в Кузнецьку, 
були дані в його історичній 
доповіді на XVI з'їзді ВКІІ(б). 
Постанова з'їзду про створення 
Урало-Кузбасу відкривала нову 
сторінку в історії розвитку 
соціалістичної індустрії в СРСР.

В створенні гіганта металур
гії брала участь вся країна.

Молоді гірники розрізу мно-1 
жать виробнії^, успіхи, полііу' 
шують впі^Ж^ 55 механ^ 
мів, добивЦрВ^олективіїІГ 
стахановської роботи.

й. Глейзер,
секретар комсомольського 

комітету Байдаківського 
вуглерозрізу.

діжна бригада підсобних робіт
ників, очолюваних Марією 
Малаковою. Завдяки дійовому 
соціалістичному змаганню 
бригада своєчасно забезпечує 
мулярів необхідними матеріа
лами, систематично перевико
нує норми.

Будівельники прагнуть зуст
ріти свято 1 Травня підвищен
ням продуктивності праці, кра
щим використанням механізмів, 
значною економією матеріалів 
і електроенергії.

В. Саенко, 
секретар комсомольської орга
нізації будівельного управління.

Гігант металургії на Сході
(До 20-річчя Кузнецького металургійного комбінату імені Й. В. Сталіна) 

а
Академік

І. БАРДІН
★

Комбінат будувався небаченими 
в історії темпами. Багато було 
труднощів у період будівництва, 
але непохитна воля і могутня 
енергія радянських людей, ке
рованих більшовицькою пар
тією, перемогли всі труднощі. 
Вказівки великого Сталіна були 
з честю втілені в життя.

Оглядаючись в минуле, хо
четься розповісти про деякі 
найбільш характерні картини 
цієї грандіозної будови.

В перші дні на будівельній 
площадці нараховувалося не 
більше двохсот чоловік. Посту
пово приплив робочої сили став 
збільшуватися, почали надходи
ти по залізниці матеріали, рей
ки і деякі інструменти, а по 
ріці—ліс. Площадка набувала 

все більше і більше «жилий» 
вигляд. Прокладалися залізниці, 
будувалися тимчасові споруди 
для прийому робітників, для 
майстерень, кузні і ливарної.

На початку 1930 року на буді
вельній площадці було вже біля 
чотирьох тисяч чоловік. Виросло 
велике селище, в якому були во
допровід, бані, хлібопекарні, 
розташовані в різних місцях.

У квітні 1930 року присту- 
і пили до закладання фундамен

тів основних споруд. Почалося 
риття котлована для першої до
менної печі з тим, щоб 1 трав
ня закласти фундамент.

Металоконструкції для пер
ших двох доменних печей були 
вже замовлені на Сталінському 
заводі. Одержали їх вчасно, і 
це дозволило точно в строк по
чати монтаж кожуха доменної 
печі і кауперів.

Розпочалося будівництво си

лової станції, мартенівського 
цеху, а до кінця 1930 року— 
і прокатного цеху. Постійні до
поміжні цехи механічний, ко
тельний, ливарний і вогнетрив
кий—були всі пущені в кінці 
1930 року і па початку 1931 
року.

Ми поспішали розвинути тем
пи робіт на всій території, щоб 
вчасно закінчити будівництво 
заводу і почати давати країні 
метал.

Одночасно з будівництвом за
воду велись роботи на рудни
ках, па кам'яних кар'єрах. 
Рудник і залізниця для пере
везення руди були збудовані в 
строк, і 7 листопада 1931 року 
руда була на естокаді заводу.

Час минав, цехи поступово 
оформлялися, поповнювалися 
устаткуванням, і чим ближче 
підходив строк пуску, тим не
спокійнішим було наше стано
вище, відчувалась напруженість 
у відносинах одного цеху з ін
шим, особлива вимогливість.

І ось, нарешті, настали хви
лини, завертаючі величний і 

тяжкий етап боротьби величез
ної маси людей за створення 
первенця соціалістичної індуст
рії в Сибірі. Даємо вказівку 
про завантаження печі.

Після закінчення завантажен
ня увечері першого квітня пус
кається дуття, а третього квіт
ня видається перший чавун.

Країна зустріла цю подію з 
величезною радістю. Коли на 
першій печі закінчився пуско
вий період, колектив Кузнецьк- 
буду одержав телеграму това- 
ришаг,Сталіпа. 24 травня 1932 

' року їїосиф Віссаріонович писав:
„Привіт ударникам і 

ударницям, техперсоналові 
і всьому керівному складові 
Кузнецького заводу, які 
добилися високої виплав
ки чавуну на домні № 1 і 
показали більшовицькі 
темпи в оволодінні найно
вішою технікою".

Привітання любимого вождя 
запалило будівників заводу па 
нові творчі перемоги.

Перший чавун став початком 
перемоги. Тепер можна було
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Впроваджуймо передові методи праці 
на тваринницьких фермах

Сесія міської Ради 
депутатів трудящих

Лист доярок колгоспу імені Жданова до всіх працівників

Дорогі товариші!
Самовіддана праця кипить в 

колгоспах і радгоспах країни. 
.V співдружності з нашою пе
редовою агробіологічною нау
кою і передовим досвідом пра
цівники соціалістичного сіль
ського господарства вирішують 
своє головне завдання — підви
щення врожайності всіх сіль
ськогосподарських культур, 
збільшення поголів'я громадсь
кої худоби при одночасному 
підвищенні її продуктивності.

За виконання цих почесних 
завдань наполегливо борються 
і тваринники нашого колгоспу. 
Ми. запровадили повий, прогре
сивний метод організації праці 
на модочію-'іоварній фермі — 
двозміг гг роботу доярок, з 
яким оЖійомилися в колгоспі 
імені 18*з'їзду ВКІІ(б), Бой
ківської сільради.

Перейшовши на двозмінну 
роботу і чотпрьохразове доїн
ня корів за складних умов 
нинішньої зими, ми перекона
лись у великих перевагах но
вої організації праці. Робочий 
час доярок тепер скоротився 
до 8 —/’Іййин на добу. Це 
сприяло \<Яренню утриман
ня і годівл^ьрів і телят, яких 
ми вирощуємо до 15—20- 
денного віку.

Все це позитивно позначи
лось на продуктивності корів. 
План надою молока за січень, 
лютий і березень ми перевико
нали майже вдвічі. Значно під
вищилась жирність молока, а 
також збережено всіх телят 
народження цього року при 
добрій їх вгодованості.

Підживлюємо посіви озимини та насінники

Хлібороби колгоспу імені 
Енгельса докладають багато 
зусиль, щоб до початку весня
но-польових робіт підживити 
якнайбільше посівів озимини 
та насінників багаторічних 
трав. Активну участь в цих 

молочно-товарних ферм
Середньодобовий надій моло

ка на фуражну корову нині 
становить 10 літрів. Корови 
«Астра», «Красотка» і «Бєлка» 
дають по 18—20 літрів молока 
на добу.

Подібних надоїв ми ще ні
коли не мали в стійловий пе
ріод. Такі наші перші наслідки 
роботи по-новому.

У пас є і чимало труднощів. 
ІЦе цевистачає якісних соко
витих, грубих і концентрова
них кормів, не налагоджений 
нормальний водопій худоби. На 
виправлення цих недоліків ми 
зараз і направляємо свої сили.

Підрахувавши можливості, ми 
зобов'язались цього року ви
ростити від кожної закріпленої 
корови і нетеля по теляті та 
надоїти від кожної фуражної 
корови по 2.200 літрів молока 
при 3,9 процента жирності.

Для виконання цих зобов'я
зань нам потрібно в літній пе
ріод 14.500 центнерів зелених 
і понад 3.600 центнерів якіс
них грубих кормів та близько 
6.000 центнерів соковитих кор
мів на стійловий період 1952— 
1953 р.

Щоб вдосталь забезпечити 
корів кормами, ми вирішили 
протягом року подавати всебіч
ну допомогу кормодобувній 
бригаді. Впровадження зеле
ного конвейєра, природні пасо
виська та різні відходи від 
рослинництва дадуть нам мож
ливість забезпечити раціональ- 

М. Жениленко, С. Ковбасенко, О. Онопа, П. Цело- 
ва, М. Сафроненко, П, Кравець, М. Ковбасенко, С. Сергі- 
енко, М. Кравець, Л. Кравець—доярки колгоспу імені 
Жданова.

багаторічних тра 
роботах беруть комсомольці 
колгоспу.

29 березня дружно вийшли 
комсомольці і молодь в поле. 
Перегноєм-сипцем і попелом 
вони підживили 15 гектарів 
озимих культур.——— '
їжджали товариші Ворошплов, 
Мікоян, Андреєв.

7 січня 1933 року на об'єд
наному пленумі ЦК і ЦКК 
ВКП(б) товариш Сталін, підби
ваючи підсумки першої п'яти
річки, в числі досягнепь про
мислового будівництва відзна
чив перемогу в боротьбі за ство
рення чорної металургії і окре
мо — створення потужної ву
гільно-металургійної бази на 
Сході.

„У нас, — говорив товариш 
Сталін, — була лише одним 
одна вугільно-металургій
на база—на Україні, з якою 
ми насилу справлялись. 
Ми добились того, що не 
тільки піднесли цю базу, 
але створили ще нову ву
гільно-металургійну базу— 
на Сході, яка становить 
гордість нашої країни".

У доповіді на XVII з'їзді 
ВКП(б) товариш Сталін підкрес
лив, що нову металургійну 
базу на Сході можна вважа
ти перетворену з мрії в дій
сність.

І ну годівлю влітку і нагрома
дити необхідну кількість кор
мів на зимовий стійловий пе
ріод. Ми зобов'язуємось пра
цювати, не покладаючп рук.

В свою чергу правління 
колгоспу затвердило заходи по 
будівництву зразкового корів
ника з механізованими проце
сами трудомістких робіт. Крім 
того, будуть споруджені криті 
навіси, кормушки та станки для 
літнього табору. Все це полег
шить працю доярок і сприяти
ме підвищенню продуктивності 
худоби.

Переконавшись па власному 
досвіді у перевагах двозмінної 
роботи доярок і чотирьохразо- 
вого доїння корів, ми закли
каємо всіх доярок району, за
відуючих ферм, голів колгос
пів і спеціалістів сільського 
господарства сміливіше перехо
дити на цей новий прогресив
ний метод організації праці. 
Застосування цього методу 
сприятиме успішному виконан
ню виробничих завдань і соці
алістичних зобов'язань, підви
щить продуктивність громад
ської худоби, дасть трудящим 
нашої країни багато надпла
нових молочних продуктів, 
забезпечить високу оплату 
вашої праці.

Сміливіше впроваджуйте дво
змінну роботу доярок і чоти- 
рьохразове доїння корів па мо
лочно-товарних фермах райо
ну!

Відзначились на цій роботі 
молоді колгоспники тт. Горбань, 
Литвпненко, Чабан, Ковальов 
та інші.

І. Адаменко, 
бригадир рільничої 

бригади.

Побудований по волі партії і 
уряду самовідданою працею ра
дянського народу, Кузнецький 
металургійний комбінат імені 
И. В. Сталіна відігравав і ві
діграє видатну роль в житті на
шої країни. В роки сталінсь
ких п'ятирічок состави, ванта
жені кузнецьким металом, йшли 
в усі кінці радянської Батьків
щини, допомагаючи будувати 
соціалізм, кріпити могутність 
Радянської держави. В період 
Великої Вітчизняної війни ме
тал цього заводу відіграв вели
чезну роль в постачанні фрон
ту зброєю. Колектив комбінату 
всі сили віддавав справі най
швидшого розгрому німецько- 
фашистських загарбників.

З ще більшим ентузіазмом 
трудяться кузнецькі металурги 
в післявоєнні роки. Колектив 
достроково виконав післявоєн
ний п'ятирічний план і план 
1951 року. Метал Кузнецького 
комбінату все в більшій і біль
шій кількості направляється на 
великі сталінські будови кому
нізму.

31 березня відбулася XV се
сія Олександрійської міської 
Ради депутатів трудящих, яка 
розгляпула питання про стан 
і заходи до покращення куль
турно-побутових умов трудя
щих.

З доповіддю виступпв заступ
ник голови виконкому міської 
Ради тов. Срібний. Він відзна
чив, що за минулий рік в міс
ті і робітничих селищах побу
довано і здано в експлуатацію 
18,5 тисячі квадратних метрів 
житлової площі та багато со
ціально-побутових об'єктів. Ке
рівники шахти №2, еперго- 
монтажного управління (сели
ще Перемога), будівельників 
жител тресту «Олександріявуг
лерозріз» та інших підприємств 
чуйно ставляться до запитів 
трудящих, створили їм хороші 
умови в гуртожитках. Примі
щення добре обладнані, устат
ковані необхідною меблею, ра
діофіковані.

Однак, як заявив далі допо
відач, ще не скрізь в повній 
мірі задовольняються потреби 
трудящих. В антисанітарному 
стані перебувають гуртожитки 
будівельного управління тресту 
«Оле ксандріявуглерозріз» (нач. 
т. Веремеєв), управління комп
лектування обладнання (нач. 
т. Рожинський), приміщення 
інтернату в селищі Димптрове, 
гірничопромислова школа №3 
(директор т. Гаврилов). Ці ке
рівники що не пропикпулись 
почуттям відповідальності за 
доручену справу і мало дбають 
про поліпшення культурно-по
бутових умов робітників і уч
нівської молоді.,

Доповідач також зупинився 
на незадовільній роботі місько
го відділу комунального госпо
дарства, викрив недоліки в ро

■<><>■

Припинити бактеріологічну війну
В нарядній зібрались шахта

рі, інженерно-технічні праців
ники і службовці шахти № 2.

Голова шахткому тов. Ле- 
жанкін відкриває мітинг про
тесту проти страхітливих зло
діянь американських агресорів.

В своєму виступі начальная 
шахти тов. Печковський гово
рить про те, що американські 
людожери своїми злодіяннями 
проти волелюбних корейського 
і китайського народів викли
кали велике обурення радянсь
кого народу і всього прогре
сивного людства.

—Приєднуючи свій голос до го
лосу народів світу, — сказав 
наприкінці промовець,—ми тав
руємо ганьбою американських 
агресорів, які застосували бак
теріологічну зброю.

Слово надається кріпильни
ку Григорію Шило.

—Американські варвари ви
користовують мікроби жахливих 
хвороб для умертвлення мирних 
людей—стариків, жінок і дітей 
в Кореї і Північно-Східному 
Китаї. Цих нечуваних злодіянь 
американських імперіалістів на
роди ніколи не забудуть.

Виступає почесний шахтар 
наваловідбійник Михайло Ла- 
ріонов. Він говорить:

—Хай знають американські 

боті окремих промислових ар
тілей, магазинів, їдалень, перу
карень, клубів, червоних кут
ків, міського кінотеатру і дра
матичного театру по культур
ному обслужуванню трудящих.

Депутат Півняк в своєму 
виступі піддав критиці вкрай 
незадовільну роботу клубу се
лища Димитрове.

—Масово-політична робота,— 
сказав він,—туг не планується 
і не проводиться, гуртки худож
ньої самодіяльності не працю
ють, наявний музичний інстру
мент частково виведений з ладу. 
Приміщення клубу не опалюєть
ся і перебуває в антисанітар
ному стані.

Про нерегулярне постачання 
селища Октябрського якісною 
водою говорив головний лікар 
санстанції т. Дік. На роботі 
міськздороввідділу зосередив 
увагу депутат Іванов.

—Медичні працівники хоч і 
добились деякого поліпшення 
в обслужуванні трудящих,— 
сказав він,—однак в своїй ро
боті вони ще допускають бюро
кратизм, грубе поводження з 
хворими.

На сесії виступпв секретар 
міськкому КП(б)У тов. Атанов. 
Він відзначив незадовільну 
роботу відділу робітничого пос
тачання і його начальника 
т. Дверницького, який не дбає 
про організацію торгівлі в місті, 
та піддав гострій критиці без
діяльність санітарної інспекції.

В обговоренні доповіді тов. 
Срібного взяло участь 13 чоло
вік.

Сесія прийняла рішення, в 
якому намітила заходи для 
поліпшення культурно-побуто
вого обслужування трудящих.

| інтервенти, що їм ніколи не 
І вдасться підкорити героїчний 

корейський народ, який бореть
ся за свою свободу і незалеж
ність. Його не залякати ні 
смертопосними бактеріями, пі 
атомними бомбами. Справедли
ва справа восторжествує над 
силами паліїв війни.

Робітниця Тетяна Гаража зая
вила:

— Американським бандитам 
не здійснити своїх чорних на
мірів. Ворогів людства—до су
ворої відповідальності! Така ви
мога вугільників нашої шахти, 
така вимога всього багатоміль
йонного радянського народу.

Кріпильник Федір Шапова- 
лов, наваловідбійник Василь 
Сорокалєтов, старший норму
вальник Мефодій Славгородсь- 
кий, робітниця -Ганна Боцман 
приєднують до голосу всього 
передового людства свій гнів
ний протест проти американсь
ких людожерів.

В одностайно прийнятій ре
золюції гірники шахти тавру
ють ганьбою американських 
вбивць і висловлюють впевне
ність, що Всесвітня Рада миру 
вживе заходів до припинення 
бактеріологічної війни і при
тягнення до відповідальності 
її зачипщиків.

приступати до дальшого розгор
тання будівництва і до закін
чення передільних цехів (блю
мінг був пущений 5 листопада 
1932 року, мартен і прокатка 
—5 листопада, рейкопрокатний 
цех—31 грудня 1932 року).

Кузнецький ..металургійний 
комбінат імені II. В. Сталіна 
відомий країні і як кузня кад
рів, яка виростила і виховала 
сотні і тисячі видатних майст
рів вітчизняної металургії, пе
редовиків, новаторів виробницт
ва. Це було справжнє трудове 
піднесення робітничого класу, 
яке розгорнулося на основі со
ціалістичного змагання.

В період всього будівництва 
ми відчували підтримку і увагу 
до будівництва особисто това
риша Сталіна і членів Політ- 
бюро ЦК ВКП(б). Без цього на
ші успіхи були б просто не
можливі.

Серго Орджонікідзе завжди 
цікавився станом справ на пло
щадці, і чим ближче до пуску, 
тим більше. На будівництво, 
крім Серго Орджонікідзе, при-
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ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Тиждень дитячої книги

Бібліотека райкому вугіль- [ 
нпків провела тиждень дитя
чої книги. Надавно відбулася 
конференція юних читачів по 
повісті лауреата Сталінської 
премії 1. Василенка «Зірочка».

Школярі, які взяли участь 
у конференції, всебічно оха
рактеризували образи, глибоко 
розкрили тему навчання,друж
би і праці нашої молоді.

Галя Гавриловау своєму вис
тупі сказала:

Добрий початок 
недоведений до кінця

На території першої рільни
чої бригади артілі імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, в при
вітному, чистому приміщенні 
розміщена хата-читальня.

Вона дбайливо оформлена. 
Тут вдосталь столів, стільців. 
На стінах портрети керівників 
партії та уряду, заклики і 
плакати, зобов‘язання хліборо
бів колгоспу на 1952 рік, стін
ні газети та польовки.

Щовечора хату-читальню від
відують колгоспники. Вони

Краще організувати
Комуністична партія і ра

дянський уряд щоденно дбають 
про поліпшення добробуту на
ших людей. Про це красномов
но свідчить нове, п‘яте числом, 
зниження державних роздріб
них цін на продовольчі товари.

Але ми маємо факти, коли 
торговельні організації міста ще 
не все роблять, щоб якнайкра
ще обслужити населення.

В селищі Октябрському, на
приклад, працює багато нових 
магазинів, та керівники відділу 
робітничого постачання тресту

Чому ВІДКЛЮЧИЛИ
Весь час жителі будинків, 

що розташовані по вулицях 
імені Чапаєва і Пушкіна, ко
ристувались електроенергією з 
лінії рудоремонтного заводу. 
Але недавно цю лінію пі з того, 
ні з сього відключили. Сотні 
трудящих рудоремонтного заво
ду і інших підприємств зали-.

- В нашій країні для моло
ді широко відкрито шляхи до 
знань, до науки. Про наше 
щасливе життя повсякденно 
турбуються наш уряд, кому
ністична партія, великий Сталін. 
Спасибі їм за це піклування.

Школярі залишились задо
волені конференцією.

Є. Набоко, 
бібліотекар райкому вугільників.

грають в шахи, шашки, доміно, 
І слухають патефон.

Проте, це не задовольняє 
колгоспників. Багато з них 
бажають почитати газету, жур
нал, взяти нову книжку. Але 
цього якраз тут і невистачає, 
бо правління колгоспу не под- 

I базо про організацію в хаті- 
читальні бібліотеки.

Хлібороби сподіваються, що 
правління артілі виправить цей 
недолік.

В. Колесников, 
колгоспник.

торгівлю в селищах 
«Олексапдріявуглерозріз» пога
но організовують їх роботу. У 
вихідні дні майже всі магази
ни селища бувають зачинені і 
жителям піде купити самого 
необхідного.

Відділу робітничого постачан
ня треба потурбуватись про ор
ганізацію торгівлі у магазинах 
з таким розрахунком, щоб жи
телі селища щодня мали змогу 
купити необхідне їм.

А. Волков, 
робітник Олександрійської 

брикетної фабрики.

електроосвітлення?
шились без електроосвітлення.
Увечері після роботи не мож
на ні почитати газети, ні слу
хати радіо, ні готуватись до 
занять.

І це чомусь мало турбує 
керівників рудоремонтного за
воду та міськкомунгоспу.

І. Кремньов.

★

Румунська народна республіка. 
Успішно здійснюється 10-річний 
план електрифікації країни. Вже 
стали до ладу крупні електро
станції в Крайове і Сібіу. Швид
кими темпами провадиться будів
ництво найкрупнішої в країні 
гідроелектростанції імені В. І. 
Леніна на ріці Бистриці і ряду 
інших електростанцій республіки.

На знімку: дільниця будівництва 
електростанції в Дойчешті.

Міжнародний оглядПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народ

ної армії Корейської Народно- 
Демократичної Республіки пові
домило, що 1 і 2 квітня на фрон
тах особливих змін не відбулось.

За два дні авіація Народної 
армії і зенітна артилерія збили 9 
літаків противника. (ТАРС).

Розслідування фактів 
застосування бактеріологічної 

зброї американськими 
агресорами

ПЕКІН. Кореспондент агентства 
Сіньхуа 29 березня передав з 
Мукдена:

Північно-східна група комісії по 
розслідуванню фактів злочинного 
застосування американцями бакте
ріологічної зброї 27 березня від
відала Мукден і його околиці, де 
з американських літаків були 
скинуті заражені бактеріями кома
хи. Місцеві жителі подали групі 
незаперечні докази застосування 
американськими імперіалістами 
бактеріологічної зброї. (ТАРС).

Проти мілітаризації Австрії
Воєнні готування, які проводять 

американці на заході Австрії, 
викликають протести населення.

Як повідомляє демократична 
преса, недавно у Флорідсдорфі 
відбулась конференція, на якій 
члени австрійської „Спілки жертв 
війни" прийняли відкритий лист 
протесту проти мілітаризації За
хідної Австрії.

В листі говориться: „Жертви 
війни знають, що таке війна. Вони 
вимагають тому від керівництва 
австрійської „Спілки жертв війни" 
виступити проти воєнних готувань. 
Нам не потрібні „Товариства 
фронтовиків", навпаки, нам потріб
ні товариства по роботі, будів
ництву, товариства миру. Жертви 
війни протестують проти всіх ви
дів мілітаризації і озброєння, про
ти всякої спроби воєнних готу
вань і вимагають від своєї спілки 
вжити необхідних заходів для збе
реження миру і єдності Австрії".

(ТАРС).

Перед міжнародною 
конференцією 

на захист дітей
З 12 по 16 квітня у Відні від

будеться міжнародна конференція 
на захист дітей. В її роботі візь- 

I муть участь видатні діячі науки і 
культури, представники педагогіч
них, медичних закладів і багатьох 
громадських організацій різних 
країн. Конференц'я, яка скликаєть
ся з ініціативи Міжнародної демо
кратичної федерації жінок, обго
ворить питання про те, що треба 
зробити, щоб захистити право 
дітей в усіх країнах на щасливе 
дитинство.

Це питання хвилює всіх миро
любних людей, особливо коли 
врахувати, що в країнах агресив
ного Атлантичного блоку і інших 
капіталістичних країнах становище 
дітей стає дедалі тяжчим. Так, у 
Сполучених Штатах воєнні витра
ти в цьому році становлять май
же 80 процентів бюджету, а асиг
нування на освіту менше 1 про
цента. В результаті цього, пише 
газета „Нью-Йорк тайме", „багато 
тисяч американських дітей вчаться 
у напівзруйнованих будинках, 

.халупах, у підвалах церков і на
віть у похоронних бюро", а біль
ше 4 мільйонів дітей у США і 
зовсім не мають можливості від- 

( валувати школи.
Проте, як вказувалось недавно 

на американській конференції на 
захист дітей, за гроші, які витра
чаються на виготовлення одного 
важкого бомбардувальника, мож
на зб*дувати кілька десятків бу
динків; на кошти, що витрачають
ся на будівництво одного танка, 

І можна устаткувати школу; а сума, 
І яка йде на будівництво авіаносця, 
І була б досить, щоб забезпечити 

сніданками всіх американських 
І школярів протягом року.
І Доля мільйонів дітей у коло

ніальних і залежних країнах ще 
трагічніша. В окупованій амери
канцями Японії, наприклад, широ- 

I ко процвітає торгівля дітьми. 
Тільки за останні півтора року за 

| даними самого японського уряду, 
■ в Японії було продано більше 

7.500 дівчаток.
Підготовка американо-англійсь- 

ких імперіалістів до війни загро
жує життю і майбутньому дітей. 
„Найціннішому надбанню людства 
—дітям повинно бути забезпечене 
щасливе дитинство!"—під цим ло
зунгом готується* то наступної 
міжнародної конфе на захист 
дітей демократична громадськість 
усього світу.

Події в Тунісі
У Тунісі, що є фактично фран

цузькою колонією Північної Аф
рики. французькі власті почали 
нову хвилю репресій. Під тискові 
народних мас, які борються за 
своє національне визволення, ту
ніський уряд звернувси^г'«Орга
нізації Об'єднанитШу>,4 .^прось
бою допомогти^ІІ^гГаі^5:7Тунісо- і 
ві незалежніс;^Кі,г. —*

У відповідь вимогу гене
ральний резидент Франції в Туні
сі де-Отклок пред'явив 25 березня 
туніському бею ультиматум—не- ' 
гайно звільнити у відставку пре
м'єр-міністра Шеніка і членів йо
го кабінету. Після того, як бей,— 

І враховуючи необхідність зважити 
на вимогу народних мас, відмовив- 

і ся виконати цю вимогу, фран
цузькі колонізатори вдались до 
насильств. Вони арештували Ше
ніка, а також багатьох діячів на
ціонально-визвольного руху в Ту
нісі. У країні був запроваджений 
стан облоги.

Як вказує газета „Фран-тірер", 
під натиском французьких влас
тей туніський бей капітулював. 
На пост прем'єр-міністра був 
призначений французький став
леник Салах ед-Дін Банкуш. Але 
народ Тунісу не схилив голови 
перед французькими колоніза
торами. Він посилює боротьбу за 
свою національну незалежність і 
в цій боротьбі на його боці спів
чуття і підтримка всіх волелюб- 

і них народів.
В. Харьков.

Бесіди на природничо-наукові теми

Походження життя на Землі
. І. ОПАРІН
і лабораторіях штучно приготува

ти, синтезувати майже всі ті ор
ганічні речовини, із яких побудо
вані тіла тварин і рослин. З 
вуглеводів і води хімік може 
утворити жири і цукор, найніж- 
ніші фарби і найтонші аромати 
квітів. Використовуючи ще азот 
аміаку, він може утворити, якщо 
не самі білки, то подібні речоди- 
ни.

2. Від органічних речовин 
—до людини

Зараз удалось показати, що вка
зане вище перетворення вуглево
дів у різноманітні органічні з'єд
нання може відбуватися в дуже 
простих умовах, при простому 
зберіганні водяних розчинів вуг
леводів і їх похідних. Такого ж 
роду хімічні перетворення повин- 

I ні були відбуватися і в теплих 
водах первісного океану, який

Академік А
(Закінчення*).

В основному ядро земної 
кулі складається з заліза і 
інших важких металів. Але тут 
присутній також і вуглець у виг
ляді так званих карбідів, з'єднан
ня вуглецю з залізом. Зараз це 
ядро одягнене могутньою оболон
кою гірських порід. Але при фор
муванні Землі ця оболонка була 
менш міцною, і карбіди централь
ного ядра могли вириватися, ви
бухати на земну поверхню, де во
ни приходили у взаємодію з во
дою. Як показав великий росій
ський хімік Дмитрій Іванович 
Менделєєв, при такій взаємодії і 
утворюються вуглеводи.

Вуглеводи приховують в собі 
величезні хімічні можливості. 
Використовуючи їх, як вихідний 
матеріал, ми можемо в своїх

*) Початок див. в газеті „БП“ 
за ЗО березня ц. р. 

омивав безжиттєву ще тоді Зем- 
I лю. Повільно, але неухильно всту- 
I пали вони між собою у все нові 

і нові хімічні взаємодії. їх частки 
збільшувалися і ускладнювалися. 
З'являлися органічні речовини все 
складніші за своїм складом та бу
довою, з усе складнішими і див
ними властивостями.

Так поступово, протягом ба
гатьох і багатьох тисячоліть, 
сформувався той матеріал, ті най
складніші органічні речовини, 
частково білкові речовини, з яких 
зараз збудовані організми.

Якщо перемішати прозорі роз
чини яєчного білка або желатину 
з розчином гуміарабіку, під мік
роскопом стануть видні маленькі 
крапельки, які мають деяку, прав
да, дуже просту будову. Вчені 
назвали ці краплини коацервата- 
ми. Подібні краплини виникали 
колись і в первинному океані з 
тих речовин, які в свою чергу 
утворилися із вуглеводів. Ці крап
лини могли ловити різні речовини 
з оточуючого їх розчину, і за 
сприятливих умов вони росли, 
збільшувалися в об'ємі і вазі.

Одні краплини—з більш удоско

наленою будовою—росли швидше, 
інші—гірше організовані—розпа- 

. далися, зникали з лиця Землі.
У водах океану зберігалися 

тільки такі коацервати, внутрішня 
будова яких з покоління в поко- 

| ління робилася все більш удоско
наленою, все краще пристосова- 

| ною до швидкого росту і розмно- 
| ження в даних умовах існування, 
і І ось, нарешті, краплини-коацер- 
I вати перестали бути лише крап

линами. Вони набули складної 
внутрішньої будови. Це були вже 
первинні організми, найпростіші 
живі істоти.

Спочатку світ живих істот ще 
не був поділений па тварин і рос
лин. Це відбулося пізніше. Одні 
живі істоти набули здібності з до
помогою сонячних променів роз
кладати вуглекислоту і з її вуг
лецю в своєму тілі будувати ор
ганічні речовини. Це були предки 
наших рослин—найпростіші водо- 
рослі.

Інші живі істоти запозичали ор
ганічні речовини у рослин, жив
лячись ними. Це були предки 
тварин.

На зорі життя рослини і твари

ни являли собою лише найдрібні- 
ші, ледве бачені під мікроскопом 
живі істоти Але з часом вони ро
билися все складніші і різнома
нітніші. Сильні водорослі засели
ли води морів і океанів, в їх за
рослих з'явилися багаточислені 
медузи, молюски, голкошкірі і 
морські черви. Потім виникли різ- 
новидні риби.

Спочатку єдиною ареною життя 
було море, але потім рослини і 
тварини почали заселяти сушу.

Наступна ера, так звана ера 
„середнього життя", стала періо
дом панування плазунів, які заво
лоділи і сушею, і морем, і повіт
рям.

До кінця цієї ери і до початку 
так званої ери „нового життя" 
(яка продовжується і тепер) гі
гантські плазуни стали вимирати, 
вступивши своє місце птахам і 
звірям. Нарешті, з'явилася людина 

| і виник увесь той світ живих іс
тот, який нас зараз оточує.
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Зберегти вологу 
в грунті

Лютневий Пленум ЦК КІІ(б)У 
у своїй постанові «Про готов
ність машинно - тракторних 
станцій Української РСР до 
весняної сівби і заходи, що 
забезпечують вирощування ви
соких урожаїв усіх сільсько
господарських культур у 1952 
році» особливого значення 
надає своєчасному закриттю во
логи в грунті.

Пленум вимагає від партій
них і господарських працівни
ків «забезпечити в усіх кол
госпах в перші два-три дні від 
початку польових робіт борону
вання і шлейфування зябу і 
чорних парів, починаючи ці 
роботи вибірково, не чекаючи 
підсихання грунту на великому 
масиві».

Зараз настали^^гожі весня
ні дні. Поля -Йдаьнились від 
снігу. Настала найвідповідальні
ша пора весни. Не прогаяти 
кращих строків, своєчасно про
вести боронування зябу і чор- 
них парів у стислі строки і 
на’ високому рівні провести 

4 весняну сівбу—таке відповідаль
не завдання нині стоїть перед 
колгоспами, радгоспами і МТС 
району.

Запізнення з цією важливою 
роботою, хоча б на один день, 
веде до втрати понад 100 тонн 
води на гектарі, висушує вер
хній шар грунту, призводить 
до недружних сходів сільсько
господарських культур, значно
го зменшення врожаю. Отже, 
своєчасне закриття вологи в 
грунті є першим, важливішим 
завданням хліборобів у боротьбі 
за високий урожай.

Досвід передових колгоспів і 
рільничих бригад нашого району 
вчить, що там, де своєчасно 
і якісно проведено комплекс 
зимових агрозаходів, де своє
часно закрили вологу і в стислі 
строки провели весняну сівбу, 
урожай минулого року був 
набагато вищий, ніж там, де 
допускались порушення агро
техніки, де зволікались роботи 
по закриттю вологи.

Саме цим пояснюється різка 
строкатість врожаю в окремих 
колгоспах. Так, торік перша 
рільнича бригада колгоспу 
імені Калініна, яка своєчасно

☆

Московська область. Колектив Митіїценського 
машинобудівного заводу достроково завершив зав
дання першого кварталу по випуску автосамоскидів 
для будівництва Сталінградської гідроелектростанції 
і Волго-Донського каналу.

При виконанні почесного замовлення відзначив
ся колектив автоскладального цеху.

На знімку: в автоскладальному цеху. На пе
редньому плані—бригадир слюсарів-складальників 
Н. А. ШВИНДІН (праворуч) і шофер В. С. ВА
СИЛЬЄВ приймають готові автосамоскиди. Бригада 
Н. Швиндіна завоювала звання колективу відмінної 
якості.

Фото В. Соболева (Прескліше РАТАУ).

☆

Рік видання ХХІІІ-й
Ціна 15 коп.

закрила вологу та викопала 
інші агротехнічні заходи, одер
жала на 5,3 центнера вищий 
урожай озимої пшениці на 
кожному гектарі, ніж друга 
рільнича бригада, яка запізни
лась з виконанням цих важли
вих робіт.

Нині окремі колгоспи району 
вже приступили до весняно- 
польових робІТт-4 квітня перші 
25 гектарів рябу заборонувала 
тракторна бригада т. Маменка з 
Олександрійської МТС, розпоча
ли весняно - польові роботи 
колгоспи імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, та іме
ні 18 партконференції.

Треба в кожному колгоспі, не 
вичікуючи вистигання великих 
масивів, не втрачаючи жодної 
години дорогоцінного часу, 
вибірково розгортати весняно- 
польові роботи.

Саме так і роблять в артілях 
«Шлях до комунізму», імені 
Сталіна, Бандурівської сільра
ди, та інших. Вони привели 
в бойову готовність весь посів
ний інвентар, вивели в поле 
трактори та причіпне знаряддя 
і, не гаючись, включаються у 
весняно-польові роботи.

Завдання партійних і радян
ських організацій, керівників 
МТС і спеціалістів сільського 
господарства району мобілізува
ти хліборобів на виконання 
поставлених перед ними зав
дань, домогтись того, щоб 
заборонувати всю зяблеву оран
ку і чорні пари у найстисліші 
строки і зберегти всю вологу, 
нагромаджену взимку і весною.

Працівники сільського госпо
дарства України в листі до 
товариша Сталіна зобов'язались 
виростити високі врожаї всіх 
сільськогосподарських культур 
на великих масивах. Боронуван
ня зябу і чорних парів є одпн 
з важливіших етапів у боротьбі 
за виконання цих почесних 
зобов'язань.

Мобілізуймо ж всі сили і 
засоби, продуктивно використає
мо кожну хвилину робочого 
часу, щоб закрити вологу в 
найкращі строки.

З честю виконаємо зобов'я
зання, взяті перед великим 
Сталіним!

Колгоспники і колгоспниці, 
працівники машинно - трактор
них станцій і спеціалісти сіль
ського господарства Українсь
кої РСР звернулися з листом 
до товариша II. В. Сталіна.

В листі хлібороби республі
ки розповідають про нові ус
піхи в піднесенні соціалістич
ного сільського господарства, 
досягнуті в 1951 році завдяки 
величезній допомозі, поданій 
Україні Союзним Урядом, Цент
ральним Комітетом ВКЦ(б) і 
особисто товаришем її. В. 
Сталіним.

Трудівники сільського гос
подарства республіки достроко
во виконали державні плани 
здачі хліба, цукрових буряків, 
картоплі, овочів, м'яса та ін
ших продуктів сільського гос
подарства. Колгоспи засипали 
насінні та інші фонди, підви
щили оплату трудодня колгосп
ників.

Виконуючи трирічний план 
розвитку громадського тварин- 

! пицтва, колгоспи збільшили за 
| три роки поголів'я великої ро

гатої худоби на 80 процентів, 
в тому числі корів — на 198 
процентів, поголів'я свиней — 
па 215 процентів, овець — на 
159 процентів, птиці—на 342 
проценти.

Серйозних успіхів в органі
заційно-господарському зміц
ненні колгоспів добились тру
дівники сільського господарства 
західних областей України.

Поліпшили роботу машинно- 
тракторні станції. Висока тех
нічна оснащеність МТС і доб
ре організована праця меха
нізаторів дозволили провести 
тракторних робіт на 17 про
центів більше, ніж у 1950 ро
ці. Більше 90 процентів оран
ки і 80 процентів посіву про
ведені МТС.

Борючись за. одержання ви
соких урожаїв усіх сільськогос
подарських культур в 1952 ро
ці, колгоспи перевиконали план 
озимої сівби, встановлений на 
1951 рік, проведи її в кращі 
агротехнічні строки. Більше 
піднято зябу, ніж у 1950 році, 
успішніше ведеться підготовка 
до весняної сівби 1952 року.

—Ми обіцяємо Вам, дорогий 
Йосифе Віссаріонович, — гово
риться в листі,—добитися того, 
щоб в 1952 році не було в рес
публіці жодного відстаючого 
колгоспу, жодної відстаючої 
МТС, жодного відстаючого ра
йону. Будемо боротися за те, 
щоб у цьому році кожний кол
госп виконав державний план 
урожайності зернових, цукрових 
буряків, бавовнику і всіх інших 
сільськогосподарських культур, 
доб'ємося ліквідації відставання 
республіки у виробництві ку
курудзи, круп'яних культур і 
кок-сагизу. Ми зробимо все, 

щоб у 1952 році створити міц
ну кормову базу для громадсь
кого тваринництва, поліпшити 
якісний склад худоби і на цій 
основі безумовно добитися ви
конання плану продуктивності 
тваринництва.

Ми будемо боротися за даль
ший всебічний розвиток кол
госпів, за умноження їх гро
мадського багатства, щоб кож
ний колгосп був багатогалузе
вим господарством, щоб зроста
ли натуральні і грошові при
бутки колгоспів, щоб підвищи
лась продуктивність праці і під
нялась оплата трудодня кол
госпників.

Обговоривши в лавках і 
бригадах, на зборах у колгос
пах і МТС, на районних, об
ласних і республіканській па
радах передовиків сільського 
господарства свої можливості, 

1 колгоспники і колгоспниці, пра
цівники МТС і спеціалісти сіль
ського господарства України 
взяли на себе нові зобов'язан- 

. пя на 1952 рік.
У листі наводяться конкрет

ні зобов'язання областей, райо
нів, колгоспів, бригад і ланок 
по рільництву, садівництву, ви
ноградарству, тваринництву, по 
машинно-тракторних стапціях, 
полезахисних лісонасадженнях 
і водогосподарському будів
ництву.

Працівники сільського госпо
дарства різних областей Украї
ни обіцяють товаришеві Й. В. 

, Сталіну зібрати в нинішньому 
році в середньому по області 
від 100 до 132 пудів озимої 
пшениці з гектара, від 81 до 
98 пудів жита, від 96 до 113 
пудів озимого жита, від 134 до 
244 пудів кукурудзи, від 98 до 
152 пудів проса, від 61 до 74 
пудів гречки, від 103 до 152 
пудів зерна чумизи, від 94 до 
110 пудів соняшника, від 100 
до 188 центнерів картоплі. Ви
сокі зобов'язання взяті також 
по вирощуванню високих уро
жаїв багаторічних трав, люпи
ну, льону-довгунця, конопель, 
махорки, тютюнів, фруктів і 
винограду та інших культур.

Колгоспи, бригади і ланки, 
що вирощують цукрові буряки, 
бавовник, кок-сагиз, хміль, 
ефіро-масличні, лікарські, ово
чеві, баштанні, кормові та інші 
культури зобов'язуються пере
виконати в 1952 році план уро
жайності цих культур.

Тваринники республіки далп 
слово товаришеві Сталіну дост
роково виконати річний план 
розвитку громадського продук
тивного тваринництва і птиці 
кожним колгоспом, районом і 
областю, значно підвищити про
дуктивність усіх видів худоби, 
достроково виконати план обо
в'язкових поставок продуктів 
тваринництва державі, переви
конати державний план заго
тівлі кормів, забезпечити літнє 
табірне утримання худоби з 
запровадженням зеленого кон
вейєра, широко впровадити ме

ВЕСНЯНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ НА УКРАЇНІ
На Україні розгортаються вес

няні польові роботи. Багато кол
госпів Ізмаїльської області завер
шили сівбу ранніх ярих культур, 
сіють багаторічні трави, овочі, 
садять картоплю, провадять по
садку полезахисних лісових смуг.

На Херсонщині механізатори 
Сталінської МТС закінчили боро
нування зябу на площі 14.600 гек
тарів за два дні. У колгоспі 
„Пам'ять Ілліча", Скадовського 

ханізацію трудомістких проце
сів у тваринництві.

Передовики тваринництва зо
бов'язались надоїти до 6.600 
літрів молока від кожної фу
ражної корови, відгодувати до 
25 свиней на кожні 100 гек
тарів ріллі, виростити до 32 ді
лових поросят від кожної сви
номатки, до 180 ягнят від кож
них 100 вівцематок, настригти 
на кожну вівцю до 5,5 кілог
рама вовни.

Майстри бджільництва зобо
в'язались одержати до 80 кі
лограмів меду і 1,2 кілограма 
воску від кожної бджолосім'ї, 
кращі шовківники—по 112 кі
лограмів коконів тутового шов
копряда з кожної коробки грени.

Конкретні зобов'язання в 
цьому листі взяли на себе 
працівники машинно-трактор
них станцій. У співдружності 
з виробничими бригадами кол
госпів вони зобов'язуються за
безпечити одержання в обслу
жуваних колгоспах високого 
врожаю всіх сільськогосподарсь
ких культур і підвищення'фар- 
дуктивності громадського 
ринництва, виконати і переви
конати державпий план роз
витку сільського господарства, 
встановлений на 1952 рік.

Механізатори республіки до
биватимуться високопродуктив
ного використання техніки, 
всемірного впровадження пого
динного графіка, виконання і 
перевиконання змінних і добо
вих норм виробітку на кожній 
машині, точного виконання до
говорів, укладених між МТС і 
колгоспами, економного витра
чання пального і зниження 
собівартості тракторних робіт.

Здійснюючи величний ста
лінський план перетворення 
природи, трудівники колгосп
них полів Радянської Украї
ни зобов'язуються перевикона
ти річний план створення за
хисних лісових смуг на кол
госпних полях, побудувати в 
колгоспах у 1952 році 2.090 
ставів і водойм, провести пе
ревлаштування зрошувальної 
сітки на площі 10.080 гекта
рів і збільшити площу зрошу
ваних земель на 12 тисяч гек
тарів.

— Запевняємо Вас, дорогий 
наш вождь і вчитель, — гово
риться на закінчення в листі, 
— що трудівники сільського 
господарства Радянської Украї
ни виростять в 1952 році ви
сокий урожай всіх сільсько
господарських культур, доб'ю
ться нових значних успіхів у 
розвитку громадського тварин
ництва і підвищенні його про
дуктивності, достроково вико
нають всі зобов'язання перед 
державою по здачі хліба, тех
нічних культур і продуктів 
тваринництва, зроблять колгос
пи більш багатими і піднесуть 
ще вище добробут колгоспни
ків.

(РАТАУ).

району, завершено сівбу колоско
вих і боронування зябу під ба
вовник.

Колгоспи Запорізької області 
ведуть сівбу колоскових культур 
і соняшника.

Сільгоспартілі Дніпропетровсь
кої, Миколаївської, Сталінської, 
Сумської та інших областей про
вадять закриття вологи і піджив
лення озимих.
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Партійне ж и т т я НА ВЕЛИКИХ БУДОВАХ КОМУНІЗМУ

Школа виховання комуністів Пусковий період
Добре підготовлені і прове

дені на високому організацій
ному і політичному рівні пар
тійні збори сприяють підвищен
ню активності комуністів, під
несенню боєздатності партор- 
ганізації.

У первинній партійній орга
нізації Олександрійської бри
кетної фабрики збори комуніс
тів проводяться двічі на місяць. 
Секретар партбюро т. Миронен- 
ко широко і вчасно оповіщає 
всіх членів і кандидатів партії 
про день, час, місце та поря
док денний зборів.

До підготовки питань, які 
обговорюються па партзборах, 
широко залучаються комуністи. 
Вони грунтовно знайомляться 
з станом справ на виробниц
тві, вивчають причини успіхів 
або відставання, вносять свої 
пропозиції. В обговоренні пи
тань бере участь майже поло
вина комуністів, присутніх на 
зборах. До порядку денного 
вносяться найважливіші питан
ня партійного життя, трудової 
діяльності колективу; про ви
конання прийнятих рішень, 
виробничих планів, авангардну 
роль комуністів, виховання 
трудящих, доповіді та звіти 
окремих керівних працівників, 
агітаторів тощо.

На зборах широко розгортає- | 
ться критика і самокритика і 
недоліків роботи окремих чле- : 
нів і кандидатів партії та парт- . 
бюро. Актуальність і принци- ! 
повість у вирішенні питань, 
контроль і перевірка виконан
ня намічених заходів забезпе
чують провідну роль партійної 
організації у боротьбі трудящих 
фабрики за нові виробничі 
успіхи.

На високому організаційному 
і політичному рівні проходять 
також збори комуністів у пар
тійних організаціях будівель
ного управління тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз» (секретар 
партбюро т. Вінецький), рудо- 
ремонтного заводу (секретар

Просторе, світле приміщення 
виділено для клубу на Олек
сандрійській електростанції, б 
там піаніно, струнні інструмен

партбюро т. Коган), шахти Л?2 
(секретар партбюро т. Лебедеві, 
електростанції (секретар парт
бюро т. Бережний) та інших.

Проте ще не скрізь питан
ням підготовки до зборів при
діляється належна увага. Бюро 
парторганізації Байдаківського 
вуглерозрізу, наприклад, 9 січ
ня винесло на обговорення ко
муністів питання про підсумки 
виконання виробничого плану 
за 1951 рік і завдання на 
1952 рік. Ніхто з членів парт
бюро не подбав про своєчасне 
оповіщення всіх членів і кан
дидатів партії, не підмінили 
тих, хто заступав на зміну. 
Лише дехто знав про порядок 
денний. Не дивно, що на збори 
в цей день не З'ЯВИВСЯ 21 
комуніст, а важливе питання, 
по суті, залишилося невиріше- 
ним.

Подібні факти мають місце і 
в парторганізації шахти № З 
(секретар партбюро т. Сиротен- 
ко). 6 березня, наприклад, при 
обговоренні питання про під
сумки роботи VI міської парт- 
конференції із 62 членів і кан
дидатів партії на зборах були 
присутніми лише 44.

В окремих парторганізаціях 
не всі комуністи залучаються 
до активної участі у вирішен
ні питань внутріпартійного і 
виробничого життя. В партор
ганізації будівельного управ
ління Семенівського тресту 
(секретар т. Лиженкіп) кому
ністи тт. Киричок, Артеменко, 
Ждапова та інші нерегулярно 
відвідують збори, а якщо й 
бувають присутніми, то відмов
чуються.

Часто буває, що про поря
док денний комуністи дізна
ються лише в день зборів. 
Секретар парторганізації, або 
один із членів бюро наспіх на
пише проект рішення і цього 
досить для того, щоб потім 
його схвалити і записати до 
протоколу. Так було, наприк
лад, у парторганізації Байда- 

Налагодити роботу клубу
ти, настільні гри. Та минає 
вже три місяці, як клуб на 
замку.

Голова профспілкового коміте

ківської брикетної фабрики. 6 
лютого на партійних зборах 
обговорювалось питання про ор
ганізацію соціалістичного зма
гання брикетників за достроко
ве виконання виробничого пла
ну. У прийнятому рішенні не 
були визначені виконавці і 
строки. Ніхто не перевірив, як 
викопуються намічені заходи. 
26 лютого з інформації секре
таря партбюро т. Чурсіна ста
ло відомо, що жоден пункт рі
шення не виконано. Але й па 
цей раз, обговорюючи питання 
про підсумки роботи фабрики 
за лютий і завдання на бере
зень, проект рішення підготов
лено невдало і комуністи зму
шені були прийняття рішен
ня... відкласти на наступні 
збори.

Загальні рішення без ураху
вання пропозицій і критичних 
зауважень членів і кандидатів 
партії, без визначення строків 
і виконавців нерідко прийма- 

' ються і в парторганізаціях бу
дівельного управління тресту 
«Олександріявуглерозріз» (сек
ретар партбюро т. Колузанов), 
цегельного заводу № І (секре- 

I тар т. Горбенко), будівельного 
І управління Семепівського трес

ту (секретар т. Флєгонтов) та 
інших.

Партійні збори—школа біль
шовицького виховання комуніс
тів. Вони є вищим керівним 

І органом первинної партійної 
організації. Секретарі, члени 
партбюро повинні добиватись, 
щоб збори починались у точно 

І визначений час; залучати до 
' активної участі у вирішенні 

питань всіх комуністів; повсяк
денно перевіряти, як викопу
ються намічені заходи.

Дотримання цих найважливі
ших вимог забезпечить підне
сення організаторської ролі ко
муністів і боєздатності партій
них організацій.

С. Петросов, 
зав. відділом партійних, 

профспілкових і комсомольських 
організацій міськкому КП(б)У.

ту електростанції т. Ларіоненко 
не дбає про налагодження ро
боти клубу.

М. Андрієнко.

На будівництві Волго-Дон- 
ського водного шляху день і 
ніч іде робота. Колектив «Вол- 
годонбуду» докладає всі зусил
ля, щоб в установлений строк 
здати в експлуатацію грандіозну 
гідротехнічну споруду.

Все ширше і ширше розли
вається Цимлянське водоймище. 
Донні отвори бетонної греблі 
на Цимлянському гідровузлі 
були закриті ще в січні. З того 
часу рівень Дону піднявся 
більше, ніж на шість метрів.

Ложе водоймища, що займає 
площу понад дві тисячі квад
ратних кілометрів, повністю 
підготовлене до затоплення. 
Села, станиці, машинно-трак
торні станції, споруди перене
сені на береги майбутнього 
Цимлянського моря. Ліс вируба
но. Всі витрати, зв'язані з 

І переселенням, взяла держава.
Будівники Цимлянського 

гідровузла посиленими темпами 
ведуть монтаж турбін і облад
нання гідроелектростанції. Від 
Цимлянського водоймища по
чинається Донський магістраль
ний канал довжиною 190 
кілометрів. Головна споруда 
цього каналу буде здана в 
експлуатацію в найближчі дні. 

. 1 тоді донська вода піде по 
каналу для зрошення колгосп
них полів. На першочергових 
ділянках каналу закінчуються 
монтажні та облицювальні ро
боти. Над каналом споруджено 
залізничний міст.

В район будівництва греблі Каховської ГЕС прибувають потуж
ні механізми.

На знімку: земснаряд на Дніпрі біля створу греблі між селами 
Ключевим і Козацьким.

Фото А. Фатеева (Прескліше РАТАУ).

Від Донського магістрально
го каналу відходять розподіль
чі канали. По них вода піде в 
глибину степів. Вже в иьому 
році донська вода зросить сто 
тисяч гектарів земель у Рос
товській області.

Особливе пожвавлення зараз 
на тій ділянці траси Волго-Дон- 
ського судноплавного каналу, 
який розташований на найви
щому місці між Волгою і До
ном. Тут зосереджена величез
на кількість землерийних ма
шин, з допомогою яких прова
диться виймання грунту.

На третьому, десятому і три
надцятому шлюзах судноплав
ного каналу монтаж обладнання 
був закінчений в першій поло
вині березня. До кінця підхо
дять монтажні роботи і на ін
ших шлюзах.

Карповська насосна станція 
Волго-Донського судноплавного 
каналу, що вступим, в дію в 
лютому, безперервно перекачує 
воду з Дону в Карповське во
доймище. Звідти донська вода 

■ підійде по каналу до Маринов- 
' ської насосної станції, другої 
і після Карповської з боку Дону. 

Мариновська станція буде по
давати воду далі по каналу, в 
Береславське водоймище. Будів
ники цієї станції готуються до 

; пуску першого насосу. На тре
тій і останнгіР^. каналі насос
ній станції —'Варваровській— 
посилено ідуть бетонні роботи.

Економічна освіта кадрів
більшовицька партія і особисто 

товариш Сталін надають величез
ного значення економічній освіті 
кадрів, постійно вимагаючи від 
господарських і партійних керів
ників глибоких економічних знань, 
вміння добре розбиратись в еконо
міці виробництва.

„Пишіть скільки завгодно резо
люцій,—говорив товариш Сталін 
на першій Всесоюзній конферен
ції працівників соціалістичної про
мисловості,—кляніться якими зав
годно словами, але якщо не оволо
дієте технікою, економікою, фі- 1 
нансами заводу, фабрики, шахти— 
діла не буде...".

Ця вказівка товариша Й. В. 
Сталіна є керівною для партійних і 
організацій і керівників промисло
вих підприємств. На заводах, фаб
риках і будовах Сталінського ра- 
йону м. Харкова організовано ' 
широку сітку гуртків і семінарів | 
для економічної освіти кадрів, де і 
навчається 329 командирів вироб- І 
ництва. На заводі „Серп і молот" 
економічною освітою охоплені всі і 
керівні працівники. Одні вчаться

І в гуртках, інші в заводському 
семінарі з політекономії, де лекції 
читають наукові працівники Хар
ківського державного університе
ту ім. О. М. Горького. В цьому 
навчальному році партійні і госпо
дарські працівники підприємства 
вже вивчили питання про основні 
і оборотні фонди соціалістичного 
підприємства і про шляхи їх кра
щого використання.

Великий інтерес у слухачів 
викликали доповіді головного тех
нолога заводу „Серп і молот" 
тов. Абрамова—про впровадження 
нової техніки, начальника планово
го відділу тов. Павлова — про 
шляхи підвищення продуктивності 
праці і зниження собівартості 
продукції. На заняттях семінару 
слухачі активно обговорюють 
виучувані теми, обмінюються дос
відом роботи, виявляють резерви 
дальшого збільшення випуску 
продукції і підвищення її якості. ( 
Економічна освіта партійних пра- 
цівників дає можливість цеховим І 
партійним організаціям більш 
конкретно і з знанням справи

здійснювати контроль над госпо
дарською діяльністю адміністрації, 

; успішно боротися за поліпшення 
виробничих показників.

Перевиконуючи виробничі плани 
місяць у місяць, колектив заводу 

і „Серп і молот" добився високої 
рентабельності підприємства. В IV 

| кварталі 1951 року він завоював 
І першість у Всесоюзному соціаліс

тичному змаганні. Успішно працює 
колектив заводу і в цьому році.

На електромеханічному заводі 
імені Й. В. Сталіна всі начальни
ки цехів і секретарі цехових 
парторганізацій вивчають питання 
внутрізаводського планування. 
Оволодіння економічними знан
нями допомогло командирам ви
робництва поліпшити техніко- 
економічні показники. Перший 
моторний і зварювальний цехи, 
якими керують слухачі гуртка 
політекономії тт. Петренко і 
Шепетько, систематично переви
конують завдання, збільшили ви
пуск продукції і значно скоротили 
накладні витрати.

Добре організовано навчання на 

районному семінарі по економіч
ній освіті партійного активу, який 
відвідують більше 20 керівних 
працівників заводів, фабрик, бу
дов, партійних і радянських пра
цівників. Заняттями семінару ке
рує науковий працівник Харківсь- 

і кого інституту інженерів заліз
ничного транспорту ім. С. М. Кі
рова кандидат економічних наук 
тов. Адаменко. З лекціями на се
мінарі виступають професори і 
викладачі вузів. У цьому році вже 
вивчено теми: „Управління соціа
лістичними промисловими підпри
ємствами" і „Внутрізаводське пла
нування". При обговоренні теми 
„Управління соціалістичними про
мисловими підприємствами* ди
ректор електромеханічного заводу 
імені Й. В. Сталіна тов. Верба 
розповів слухачам семінару про 
досвід роботи керованого ним під- 

І приємства. Головний інженер за- 
I воду, лауреат Сталінської премії 

тов. Борисенко поділився досві- 
I дом керівництва цехом, дільни

цею. Цьому ж питанню були 
присвячені доповіді директора ма
каронної фабрики тов. Мартино- 
вої, директора райпромкомбінату 

| тов. Безрука.
По темі „Внутрізаводське пла

нування* основними доповідачами 
були директор турбогенераторно
го заводу тов. Бойченко і голов
ний інженер тов. Дєєв. Вони поді
лились досвідом впровадження 
комплексно - вузлового методу 
внутрізаводського планування.

Така методика проведення за
нять семінару дає можливість 
слухачам глибше засвоювати знан
ня в галузі економіки виробницт
ва, підкріплюючи їх практичним 

| досвідом. Крім того, слухачі семі
нару допомагають один одному 
виявити внутрішні резерви під
приємств і колективно знаходять 
шляхи їх використання.

Недавно на районних зборах 
стахановці, інженери і майстри 
промислових підприємств взяли 
нові соціалістичні зобов'язання по 
достроковому виконанню плану 
1952 року, зниженню собівартості 

| продукції, підвищенню її якості, 
освоєнню виробництва нових ма
шин і механізмів. Економічна ос
віта керівних господарських і 
партійних кадрів, а також широ
ких мас стахановців допоможе ус
пішно виконати ці зобов'язання.

Є. Суріна, 
секретар Сталінського 

райкому КП(б)У м. Харкова.
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Передтравневе змагання

Підтримувати і розвивати все нове, 
передове, прогресивне

Стежити за достиганням грунту, 
включатись у польові роботи

Закриваємо вологу, сіємо овес
Впроваджують передові методи

Багато житлових будинків для 
вугільників споруджує наше 
управління. Зусилля колективу 
зараз спрямовані на те, щоб 
протягом квітня здати в екс
плуатацію приміщення амбула
торії в робітничому селищі Пе
ремога, восьми і чотирнадцяти- 
квартпрні будинки, закінчити 
будівництво гуртожитки.

Ми поставили перед собою 
завдання—достроково виконати 
чотиримісячний план будівель
но-монтажних робіт, знизити 
собівартість будівництва на З 
проценти проти планової, під
вищити продуктивність праці 
на 5 процентів.

За здійснення цих зобов'я
зань і розгорнулася боротьба. 
На дільниці, де споруджуються 
двоповерхові будинки, завдяки 
впровадженню потокового мето

Стахановська
Нових виробничих успіхів у 

передтравневому соціалістично
му змаганні добиваються гір
ники Байдакіик^ого вуглероз
різу. Ось одїґ^рудовий день—- 
З квітня. Вскришна дільниця. 
Чітко і злагоджено йде робота. 
Впевнено працює машиніст 
електровоза Микола Переяслов. 
За зміну він дає дві норми.

Машиніст екскаватора Олек
сандр Могильний при нормі 
735 кубометрів дав 1.576 ку
бометрів. Таких показників до
бивається і екскаваторник Лео
нід Хомич. Стахановець напо
легливо бореться за виробіток 
екскаватором «УЗТМ — 9» ста 
тисяч кубометрів породи.

Добрих показників добились 
машиністи екскаваторів Іван

Економлять матеріали
Стахановська бригада тов. 

Павлюка зобов'язалась викона
ти квітневий план на 140 про
центів, знизити собівартість і 
підвищити якість роботи.

Приклад передовиків насліду
вали бригади тт.. Трубейчука, 
Варави, Веселовського. Нема 
того дня, щоб вони не викона

За плечима Андрія Данило
вича Шободенка понад трид
цять років трудової діяльності. 
З них більшу половину він 
відпрацював за токарним вер
статом. Добре оволодівши цим 
механізмом, Андрій Данилович 
невпинно удосконалює свою 
майстерність, знаходить нові 
шляхи підвищення продуктив
ності праці, поліпшення якос
ті продукції.

Прибувши па роботу в ме
ханічну майстерню автотранс
портної контори тресту «Олек
сандріявуглерозріз», тов. Шобо
денко з перших днів проявив 
свою ініціативу — виступив за
чинателем змагання за скоро
чення виробничих операцій па 
обробітку деталей.

Довгий час на виготовленні 

ду роботи значно підвищились 
темпи.

В передтравневому змаганні 
зразки високопродуктивної пра
ці подають бригади тт. Его- 
рова та Гусєвої. Вони викону
ють норми на 130—140 про
центів.

Швидко впоруються з завдан
нями мулярі тт. Ващенко і Ко
вальчук. Економно витрачаючи 
матеріал, ці стахаповні щодня 
зберігають державі десятки кар
бованців.

Будівельники жител, удоско
налюючи організацію праці, на 
ходу усувають недоліки, ущіль
нюють робочий час, поліпшують 
використання механізмів.

І. Челапко, 
голова комітету профспілки 

будівельного управління тресту 
„Олександріявуглерозріз"

праця гірників
| Горовецький і Яків Єременко.
1 Кожний з них виконав норму 
І на 170 процентів.

Передовики виробництва тт. 
Горовецький і Єременко пер
шими на розрізі зобов'язались 
продовжити строк роботи ек
скаваторів без капітального і 
середнього ремонту.

Значних трудових успіхів 
досяг машиніст електровоза 
Олексій Карлюк. Збільшивши 
містськість вагонів, він виво
зить за кожний рейс 120 тонн 
вугілля при нормі 90.

Гірники розрізу закріплюють 
здобуті успіхи в першому квар
талі і з перших днів квітня 
працюють на високому рівні.

П. Решетняк, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

ли норму на 150 процентів.
Монтажники дільниці, під

хопивши ініціативу московсь
ких новаторів тт. Муханова і 
Левченко, борються за знижен
ня собівартості на кожній опе
рації, економлять матеріали і 
електроенергію. А. Ложев, 
робітник будівельного управління.

Токар Андрій Шободенко
болтів токарі поперемінно зас
тосовували два різці. Одним 
обточували болт, іншим підрі
зали торець. Андрій Данилович 
спростив цей процес. Він зро
бив новий фасонний різець, 
яким почав обробляти болти не 
за дві, а за одну операцію.

Застосування різців нової 
форми підвищило продуктив
ність праці токарів майстерні. 
Цей успіх радував стахаповця, 
збуджував у ньому нові сили 
для творчих дерзань.

Зразу після цього він перей
шов па поопераційну обробку 
гільз для моторів автомашин. 
Раніше кожну гільзу обробляли 
до повного її виготовлення. 
Після цього переходили до об
робки іншої. Такий метод не 
задовольнив ІПободенка. Він пе

Стахановською працею відзна
чається електрозварник енерго- 
монтажного управління Петро По- 
номарьов. Включившись в перед
травневе соціалістичне змагання, 
він щодня виконує норму па 160 
процентів.

На знімку: П. Пономарьов. 
Фото Г. Танського.

Зобов‘язання 
енергетинів

На 135 процентів виконати 
виробничий план квітня, збе
регти 20 тисяч кіловат-годин 
за рахунок власних потреб, 
зберегти 0,3 процента палива 
до плану, один день відпрацю
вати на зекономленому вугіллі, 
повністю освоїти безмазутну 
роботу котлів — такі зобов'я
зання взяв колектив електро
станції в передтравневому со
ціалістичному змаганні.

Енергетики наполегливо бо
рються за перетворення в жит
тя цих зобов'язань. Після від
критого листа гірників Байда- 
ківського вуглерозрізу в цехах 
електростанції значно підви
щилась виробнича і трудова 
дисципліна, поліпшився догляд 
за обладнанням.

•V змаганні перед веде стар
ший майстер котельного цеху 
тов. Биков, старший кочегар 
тов. Спорихін та інші.

Д. Разін, 
голова місцевкому електростанції.

ребудував роботу по-новому. 
Якщо замовлення на виготов
лення гільз масове, то оброб
ляються вони всі відразу. Спер
шу провадиться первісна, а по
тім остаточна обточка. Це доз
воляє економити час на перест- 
ройку верстата і забезпечує 
точний розмір діаметра гільз.

На перший погляд незначні 
в технологічному процесі удос
коналення значно підвищують 
продуктивність праці. Виробіток 
токаря Шободенка зріс до 160 
процентів.

Включившись у передтравне
ве соціалістичне змагання, ста
хановець вирішив працювати 
одночасно на двох верстатах і 
зобов'язався виконати у квітні 
дві місячних норми.

С. Міркотан.

Хлібороби другої рільничої 
бригади колгоспу «Шлях до 
комунізму», не чекаючи дости
гання великих масивів, вибір
ково розпочали весняно польові 
роботи.

4 квітня тракторна бригада 
т. Маменка приступила до 
боронування зябу. Цього дня

Яровизують посівне насіння
Наполегливо готувались до 

сівби хлібороби Бандурівської 
артілі імені Сталіна. Вони своє
часно впоралися з виконанням 
запланованих агротехнічних за
ходів—вивезли на поля необ
хідну кількість місцевих доб
рив, відремонтували весь сіль
ськогосподарський інвентар, до
вели до кондицій посівний ма
теріал.

Зараз всі засоби виробницт
ва, які будуть використовува
тись на весняно-польових ро

Проведемо сівбу в кращі строки
Колгоспники артілі імені 18 

партконференції вже здійсни
ли ряд важливих заходів для 
виконання взятих соціалістич
них зобов'язань по вирощуван
ню високих врожаїв усіх сіль
ськогосподарських культур.

План вивезення в поле міс
цевих добрив колгосп виконав 
на 125 процентів, у півтора 
раза перевиконано завдання по 
весняному підживленню озими
ни та насінників багаторічних 
трав.

Зараз завершено останні при
готування до виходу в поле. 
Недавно відбулася нарада ме
ханізаторів тракторної бригади 
№ 11 Олександрійської МТС, 
яка обслуговує наш колгосп. 
На параді з доповіддю про зав
дання механізаторів у боротьбі 
за високий урожай виступив 
голова артілі т. Попов.

Обговорюючи доповідь, ме
ханізатори взяли зобов'язання 
виробити на кожен 15-сильний 
трактор по 850 гектарів умов
ної оранки при відмінній якос
ті робіт.

Ізмаїльська область. Трактористка Чкаловської МТС комсомолка 
Марія Ардельян на сівбі- ранніх ярих культур, працюючи за погодин
ним графіком, при нормі 45 гектарів, засіває своїм агрегатом 50 гек
тарів за зміну.

На знімку: агрегат трактористки Марії АРДЕЛЬЯН на сівбі яч
меню в колгоспі .Прогрес" Белградського району.

Фото А. Подберезького. (Прескліше РАТАУ).

тракторист Микола Скубій за
крив вологу на перших 25 
гектарах зяблевої оранки.

Вчора механізатори розпоча
ли вибіркову культивацію і 
посів вівса. Засіяні перші кіль
ка гектарів цієї культури.

С. Гордецький, 
голова колгоспу.

ботах, приведено в бойову го
товність.

Швидко достигає рілля. Щоб 
не запізнитись з сівбою і ви
конати весь комплекс агротех
нічних заходів, що забезпечує 
одержання високого врожаю, 
хлібороби розпочали яровизацію 
насіння ярої пшениці та яч
меню, яке через кілька днів 
буде висіяне в грунт.

Вчора розпочато боронуван
ня зябу, культивацію та по
садку лісосмуг.

Д. Григоренко.

Тракторист т. Савченко зо
бов'язався виробити своїм трак
тором 1.000 гектарів умовної 

| оранки і викликав на соціа
лістичне змагання тракториста 
т. Фурманова.

Шефство над тракторною 
бригадою взяла колгоспна ком
сомольська організація. Вона 
створила спеціальну молодіжну 

І бригаду причіплювачів. Комсо
мольці Віктор та Леонід Баку- 
менки, Павло Хрущ, Григорій 
Охрименко та Микола Матяш 
взяли на соціалістичне збере
ження причіпний інвентар.

Позавчора колгосп розпочав 
вибіркову оранку. Першу бороз
ну проклав семидесятирічний 
колгоспник Сергій Замша.

Правління артілі встановило 
спостереження за достиганням 
групту, щоб не пропустити 
кращих строків закриття вологи 
та розгортання сівби.

С. Уманець, 
секретар колгоспної 

парторганізації.
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ПО НАШОМУ МІСТУ

Конкурс на кращу раціоналізаторську пропозицію
І

На Олександрійській брикет
ній фабриці оголошено кон
курс на кращу раціоналізатор
ську пропозицію, що має по
ліпшити використання меха
нізмів і зменшити пил в це
хах.

Надійшли перші пропозиції, 
їх внесли майстер тов. Кокін, 
слюсар т. Левченко і інші. Ду

В шахтарській бібліотеці
1.500 книг налічується в біб

ліотеці шахти № 2. Тут є тво
ри класиків марксизму-ленініз- 
му, кййги російських письмен
ників, новинки художньої літе
ратури.

Після роботи в бібліотеці 
завжди людно. Часто її відві
дує почесний шахтар Михайло 
Ларионов. За останній час він 
прочитав „Білу березу”—М. Бу- 
беннова, „Мертві душі*—М. В.

Поповнюються ряди юних піонерів
Піонерська організація семи

річної школи №7 наполегливо 
здійснює рішення VII Пленуму 
ЦК ВЛКСМ. Особливу увагу 
приділяємо зростанню піонер
ських загонів.

Нещодавно в піонери прий
нято 37 учнів 2„а“ класу.

Багато попрацювала над під
готовкою своїх учнів у піонери 
вчителька Г. М. Лобода. Вона 
проводила бесіди з учнями про 
життя і діяльність великих

Зростає заможність колгоспників
Культурно і заможно жи

вуть колгоспники артілі імені 
Сталіна, Бандурівської сільра
ди. Майже кожний колгосп
ний двір передплачує газету 
або журнал.

75-рїчний колгоспник Іван 
Петрович Тараненко передпла
чує газети: „Правда", „Радян
ська Україна", „Більшовицька 
правда" і журнали „Україна" 
та „Роман-газета".

Хлібороби, одержавши висо

Художня та рукодільна виставка в школі
У Лікарівській семирічній 

школі регулярно працюють 
художній і рукодільний гурт
ки. У них учні розвивають 
свої здібності, навчаються ма
люванню, в'язанню, вишиванню.

Останнім часом учні нама
лювали багато красивих пейза
жів, портретів, стінних газет 
тощо.

ПОПРАВКА
У привітанні товариша 

Сталіна колективу трудящих 
Кузнецького металургійного 
комбінату, опублікованому в га
зеті «Більшовицька правда» від

КИТАЙ СЬОГОДНІ
(По сторінках журналу ,,Народньїй Китай'*)

Журнал „Народньїй Китай" виходить в столиці Ки
тайської Народної Республіки—Пекіні на російській мові. В 
цьому журналі китайські державні і громадські діячі, пись
менники, журналісти, робітники і селяни розповідають про 
успіхи політичного, економічного і культурного розвитку 
своєї країни. Друковані нижче замітки складені за матеріа 
лами номерів журналу, що вийшли в грудні 1951 р. і в січ
ні 1952 року.

Патріотичний рух 
робітників

На заклик голови Центрально
го народного уряду Мао Цзе-дуна 
серед робітників державних під
приємств країни розгорнувся ши
рокий рух за збільшення продук
ції і проведення ще більшої еко
номії, щоб прискорити національ
не будівництво і підтримати ки
тайських добровольців у Кореї.

В журналі наводяться чудові 
приклади нового, хазяйського 
ставлення робітників до вироб
ництва. Сталевари заводу в Тай- 

же цінну думку висловив су
шильник тов. Великий. Він 
запропонував встановити муль
тициклони, які уловлюватимуть 
вугільний пил. Це забезпечить 
використання його для додат
кового виробітку брикету.

Здійснення цих пропозицій 
дасть 100 тисяч карбованців 
річної економії.

Гоголя, „Батько Горіо"—Оно- 
ре де Бальзака, М. Ібрагімова— 

І „Настане день" та багато інших. 
Активними читачами бібліо

теки є також наваловідбійник 
Іван Чернов, кріпильник Мико
ла Дзигар, відкатник Іван Чай
ка, машиніст підіймальної ма
шини Марія Косенко. В їх або
нементних картках значиться 
більше як по сто прочитаних 
книг.

вождів більшовицької партії 
В. І. Леніна та Й. В Сталіна, 
про піонерський галстук і ін.

На своєму зборі юні ленінці 
обрали раду загону та вожатих 
ланок.

За бажанням піонерів новому 
загону присвоєно ім'я Героя 
Радянського Союзу Лізи Чай- 
кіної.

П. Гарбузенко. 
старший піонервожатий 

школи № 7.

ку оплату трудодня, купляють 
коштовні речі. Так. Іван Білан, 
Олекса Зінченко, Микола Тон- 
коноженко та інші недавно 
придбали радіоприймачі. Кол
госпники тт. Войцеховський, 
Гой, Пастух—велосипеди. Ве
ликий попит на меблі, швейні 
машинки та інші коштовні 
речі.

Г. Давніченко,
колгоспник.

Члени рукодільного гуртка 
вишили красивий портрет вож
дя трудящих, засновника ко
муністичної партії і першої в 
світі Радянської держави В. І. 
Леніна.

З кращих зразків роботи 
гуртківців влаштовано худож
ню та рукодільну виставку.

К. Жежель.

4 квітня ц. р., трапилась по
милка.

Слід читати: „Директоро
ві комбінату товаришеві 
БЄЛАНУ“... далі за текстом.

юані за один місяць послідовно 
поставили вісім рекордів у плавці 
сталі. Бригада шахтарів вугіль
них копалин Цзяван, застосовую
чи врубові машини, досягли неба
ченої в Китаї продуктивності 
праці, видавши за зміну 258,75 
тонни вугілля. В Ціндао 17-річпа 
ткаля Хао Цзянь-сю, впровадивши 
новий метод роботи, значно ско
ротила відходи виробництва. По
ширення досвіду Хао Цзянь-сю 
дозволить збільшити випуск папе
рової пряжі в Китаї при тій же 
кількості сировини і машин.

На будівництві порту Сіньган

Зарубіжні відгуки на 
нове зниження цін 

вСРСР
Всі польські. чехословацькі, 

угорські, болгарські, румунські, 
албанські газети, а також газети 

і Монгольської Народної Республі
ки і Німецької Демократичної 

І Республіки опублікували постано
ву Ради Міністрів СРСР і Цент
рального Комітету ВКІІ(б) „Про 
нове зниження державних розд
рібних цін на продовольчі това
ри". Газети підкреслюють, що но- 

І ве—п’яте числом—зниження дер
жавних роздрібних цін в СРСР є 

і результат успіхів, досягнутих в 
галузі промислового і сільсько
господарського виробництва, ре
зультат мирної творчої праці ра
дянського народу.

Повідомлення про зниження цін 
у Радянському Союзі опублікова
не також у прогресивній пресі 
ряду капіталістичних країн.

(ТАРС).

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народної 

і армії Корейської Народно Демо
кратичної Республіки повідомило 
4 квітня, що на всіх ділянках 
фронту відбувались артилерійська 
перестрілка і дії розвідувальних 
загонів.

4 квітня авіація і частини зеніт
ної артилерії Народної армії збили 
4 літаки противника.

(ТАРС). 
-------Ф------

Зростання цін у країнах 
капіталу

Політика гонки озброєнь, яку 
проводять правлячі кола капіта
лістичних країн за вказівкою 
американських імперіалістів, при
рікає народи цих країн на голод і 
злидні. Зростають ціни на товари 
масового споживання, знижується 
життєвий рівень населення.

У США за період з січня 1951 
року по лютий 1952 року ціни на 
предмети першої потреби зросли 
більш як на 22 проценти.

В Австрії за останній час ціни 
на м'ясо зросли на 50 процентів. 
У зв'язку з цим споживання цьо
го найважливішого харчового 
продукта різко скоротилось. У 
найближчому майбутньому че
кають підвищення цін на м'ясо 
ще на 90 процентів.

(ТАРС). 
------- ф-------

Закінчився міжнародний 
шаховий турнір у Будапешті

У Будапешті закінчився міжна
родний шаховий турнір, присвя
чений пам'яті угорського шахіста 
Мароці. В турнірі взяли участь 
18 гросмейстерів і майстрів різ
них країн.

Перше місце в турнірі завою
вав чемпіон СРСР з шахів грос
мейстер П. Керес, який набрав 
12,5 очка. Друге місце зайняв ра
дянський майстер Геллер.

(ТАРС).

письменник Є. Чжоу в бесіді з 
бригадиром будівників 111І Цзінь- 
гуєм, запитав його, чому робітни
ки тепер виявляють таку величез
ну ініціативу.

— А чому ж нам не виявляти 
ініціативи? — відповів Ші Цзінь- 
гуй.—Раніше нас презирали, і жи
ли ми, мов собаки, а зараз ми— 
справжні господарі своєї країни. 
Така зміна нікого не може зали
шити байдужим. Робітники тепер 
з бажанням працюють не лише 
руками, але і головою.

Рекордний збір врожаю
Журнал „Народньїй Китай" пові

домляє, що збір бавовни у 1951 
році перевищив найвищий довоєн
ний рівень на 17,8 процента. Уро
жай зернових на Північному За
ході Китаю перевищив рекордний 
збір 1943 року на 7,6 процента. На 
Північному Заході Китаю урожай 
пшениці на 17,4 процента вищий, 
ніж у 1950 році, а збір бавовни 
збільшився на 70 процентів порів
няно з 1950 роком.

У Східному Китаї врожай зер
нових вищий, ніж у 1950 році, 
майже на 17 процентів.

Радянський уряд припинив дипломатичні
відносини з

21 березня 1952 року ку- 
I бинські власті, грубо пору ні ив- 
! ши загальноприйняті норми 

дипломатичних відносин між 
країнами, заборонили в’їзд до 
Куби радянським дипломатич
ним кур'єрам, які прибули з 

І дипломатичною поштою для мі
сії СРСР у Гавані. Повіреному 
в справах СРСР в Кубі кубин
ські власті з відома і за вка
зівкою уряду Куби перешкоди
ли зустрітися па аеродромі з 
прибулими дипкур'єрами, а дип
кур'єрам, незважаючи на на
явні у них візи на в'їзд до 
Куби, було запропоновано не
гайно залишити країну.

З квітня ц. р. повірений у 
справах СРСР в Кубі т. Фомін

Відкриття Міжнародної економічної наради
З квітня в Москві, в Колонно

му залі Будинку Спілок, відкри
лась Міжнародна економічна на
рада. В роботі наради беруть 
участь промисловці, комерсанти, 
економісти, інженери, профспілко
ві і кооперативні діячі, редактори 
економічних журналів і газет і 
інші з 42 країн, в тому числі з 
Австрії, Аргентіни, Англії, Китаю, 
Чехословаччини, Бразілії, Франції, 
Німецької Демократичної Респуб
ліки, Індії, Ірану, Італії, Пакистану, 
Польщі, Радянського Союзу, За
хідної Німеччини, Швеції, Фін
ляндії і інших. В залі засідання 
присутні представники закордон
ної і радянської преси і численні 
гості.

Від імені підготовчої комісії 
Міжнародного ініціативного ко
мітету по скликанню Міжнародної 
економічної наради перше засі
дання паради відкрив вступною 
промовою генеральний секретар 
комісії Роберт Шамбейрон.

Потім слово для привітання на-

В американській лікарні
Керівник так званого федерального агентства соціаль

ного забезпечення США Юшг заявив недавно: „Медичне об
служування США обходиться так дорого, що воно недоступ
не величезній більшості американського народу". В США 
лікар, перш ніж оглянути хворого, дізнається, чи заплатять 
йому. Коли пацієнт не в змозі заплатити—лікар відмовляєть
ся лікувати. (З газет).

Цього хворого треба виписати. У нього нічого вже нема... жод
ного долара!" Мал. А. Баженова.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Відділу робітничого постачання 
тресту „Олександріявуглерозріз" 

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
В ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: 

зав. магазинами, продавці, буфетники, 
лоточники для продажу морозива і безалко
гольних напоїв.

За довідками звертатись у відділ кадрів на адресу: м. 
Олександрія, вул. Діброви, 21.

урядом Куби
відвідав заступника міністра 
закордонних справ Куби і, з 
доручення Радянського Уряду, 
вручив йому ногу такого змісту: 

Місія СРСР в Кубі, з дору
чення Радянського Уряду, вва
жає необхідним заявити таке.

Зважаючи на те, що Уряд 
Куби відмовився дозволити 21 
березня ц. р. дипломатичним 
кур'єрам Радянського Союзу 
в'їзд до Куби і позбавив таким 
чином Місію СРСР в Кубі нор
мального дипломатичного зв'яз
ку з Урядом СРСР, порушивши 
загальноприйняті дипломатичні 
норми, Радянський Уряд від
кликає Повіреного в Справах 
СРСР в Кубі і припиняє відно
сини з Урядом Куби».

| ради надається голові виконкому 
Московської Ради депутатів тру
дящих М. О. Яснову. '

Після обрання президії і гене- 
| рального секретаря з промовою 
І виступив професор О. Ланге 
І (Польща). Він підкреслив, що 
і програма роботи наради складе

на з таким розрахунком, щоб не 
і обтяжувати надмірно учасників 
| наради засіданнями і надати їм 
; максимум часу для встановлення 
І особистих і особливо ділових 

зв'язків, що є головною метою 
наради.

4 квітня відбулось пленарне за
сідання Міжнародно). економічної 

і наради, на якому^^&ворювалось 
питання, що стоїЯРЧїа порядку 

! денному,—про виявлення можли
востей поліпшення умов життя 
людей шляхом мирного співро
бітництва різних країн і різних 
систем, шляхом розвитку еконо
мічних зв'язків між усіма країнами.

(РАТАУ).
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ПЕРЕДОВА: Благоустроемо наше 
місто.

По нашій Батьківщині (Істор.).
Дорожити кожною годиною весня

ного часу, ширше розгортати польо
ві роботи (1 стор.).

НА КОМСОМОЛЬСЬКІ ТЕМИ.
Т. Матвівнко. Готуватись до про

ведення підсумкових занять (2 стор.).

С. МІркотан. Непорядки породжу
ють відставання (2 стор.).

НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРУ.
А. Ільїна. Про радянську націона

льну гордість (2 стор.).
На партійно-технічній конференції 

(З стор.).
Події в Кореї (4 стор.).
На Міжнародній економічній нара

ді (4 стор.).
На великих будовах комунізму 

(2 стор.).

Благоустроемо 
наше місто

По нашій Батьківщині

З кожним роком все новими 
і новими спорудами прикрашу
ються житлові квартали міста 
Олександрії і його робітничих 
селищ. Вимощуються нові ву
лиці і тротуари, висаджуються 
десятки тисяч дерев, заклада
ються нові парки.

Все красивішим стає, наше 
місто. В його благоустрої ак
тивну участь бере громадсь
кість. Лише дії минулий рік на 
благоустрої населенням відпра
цьовано понад 100 тисяч лю
дино-годин.

З настанням сонячних вес
няних днів багато жителів міс
та виявляють ініціативу—-наво
дять порядок у подвір'ях і на 
вулицях, розбивають квітники. 
Навчальні заклади розпочали 
підготовку до деревонасаджень.

Цінне починд£^ виявили 
учні міської сер-^^бї школи 
№ 6. Вони вирішили у місько
му лугопарку на площі одного 
гектара посадити дерева та ор
ганізувати догляд за ними. Крім 
того, буде посаджено багато де
рев і квітів на шкільному под- 
й»‘ї. Кожен учень зобов'язався 
навести зразковий порядок у 
своїх дворах, посадити на са
дибі і вулиці не менше 10 пло
дових і декоративних дерев.

Ще в лютому XIV сесія 
Олександрійської міської Ради 
депутатів трудящих обговорила 
питання про виконання заходів 
по благоустрою міста і робітни
чих селищ у 1951 році і за
твердила заходи на 1952 рік. 
Ними передбачено посадити 
нові десятки тисяч дерев, ви
мостити тисячі квадратних 
метрів вулиць і тротуарів, зро
бити покраску і побілку бу
динків, закінчити закладання 
та обладнання лугопарку, огоро
дити двори й ін.

Діяльну участь по благоус
трою міста і робітничих селищ 
повинні взяти господарські 
організації та установи міста.

Час іде, однак міськкомун- 
госп (завідуючий т. Кашуричев), 
керівники господарських орга
нізацій і установ проявляють

Вручення міжнародної Сталінської 
премії президентові Китайської 

академії наук Го Мо-жо
9 квітня в Кремлі в присут

ності численних представників 
радянських громадських орга
нізацій, вчених, письменників, 
діячів мистецтва, передовиків 
московських підприємств та 
іноземних гостей відбулось 
вручення міжнародної Сталін
ської премії «За зміцнення 
миру між народами» видатному 
громадському діячеві Китаю, 
президентові Китайської акаде
мії наук Го Мо-жо, присудже
ної йому за видатні заслуги в 

пеповоротливість. Вони покищо 
майже нічого не роблять по 
забезпеченню виконання намі
чених заходів по благоустрою 
міста. Більше того, значна 
частина територій установ і 
підприємств, як, наприклад, 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ» і інших, перебувають в 
антисанітарному, недопустимо 
забрудненому стані.

Ще й зараз відсутній належ
ний контроль з боку міськ- 
комунгоспу за станом житло
вого фонду і тому ремонт його 
провадиться непланомірно і 
неякісно. Залишаються невпо- 
рядкованпми назви і номерація 
багатьох вулиць, особливо в 
робітничих селищах.

Особливо в неприпустимому, 
антисанітарному стані перебуває 
значна частина житлових дво
рів та ринок і інші місця. Але 
в наведенні чистоти повну 
бездіяльність проявляють як 
міськкомунгосп, так і міська 
санітарна інспекція (головний 
лікар т. Дік).

Слід звернути особливу ува
гу на якість проведення робіт 
по благоустрою, щоб не допусти
ти фактів, які мали місце в 
минулому році, коли тротуари 
в селищі Димитрове вимощува
лись нижче грунту і тепер в 
час дощу запливають грязюкою, 
а вулиці викладені бруківкою 
так вузько, що на них не 
можуть розминутись дві зуст
річні автомашини.

Крім того, міськкомунгосп, 
всі організації, установи та 
жителі міста повинні ретельно 
слідкувати за збереженням про
ведених заходів по благоустрою 
(деревонасаджень, квітників, 
огорож тощо).

Обов'язок всієї громадськості 
Олександрії взяти найактивнішу 
участь в благоустрої. Посадимо 
тисячі дерев, закладемо квітни
ки на подвір'ях та вулицях, 
зробимо наше місто зеленим, 
красивим.

Виконаємо всі заходи по 
благоустрою Олександрії!

І справі боротьби за збереження 
і зміцнення миру.

Голова Комітету по міжна
родних Сталінських преміях 
академік Д. В. Скобельцпн 
поздоровив Го Мо-жо з високою 
нагородою і побажав йому 
дальших успіхів у боротьбі за 
торжество справи миру в усьо
му світі. З промовою-відповід- 
дю, тепло зустрінутий присут
німи, виступив лауреат міжна
родної Сталінської премії Го 
Мо-жо. (ТАРС).

Видання „Капіталу" Карпа 
Маркса в СРСР

80 років тому—8 квітня 1872 
І року вийшло перше видання пер- 
| шого тома „Капіталу* Карла 

Маркса російською мовою. Ця 
праця основоположника науково
го соціалізму набула широкого 
розповсюдження в Радянському 
Союзі. За даними Всесоюзної 
книжкової палати, „Капітал* окре
мими виданнями і в зібранні тво
рів К. Маркса виходив за роки 
радянської влади більше як ЗО раз. 
Загальний тираж усіх томів пере
вищує 4 мільйони 300 тисяч при
мірників.

Геніальні твори К. Маркса ви
дані в нашій країні 33 мовами.

Газифікація Ленінграда
Тривають роботи по газифіка

ції Ленінграда. В першому квар
талі прокладено близько 14 кіло
метрів вуличних газопроводів, 
дано газ ще шести тисячам квар
тир в Ждановському, Петроград
ському і Василеостровському райо
нах. Всього в цьому році в місті 
буде газифіковано 21 тисячу квар
тир.

Кузнецьким металургам 
присвоєні почесні звання

З квітня минуло 20 років з дня 
пуску Кузнецького металургійного 
комбінату імені Сталіна За особ
ливі заслуги і досягнення у ви
робничій роботі 113 робітникам і 
майстрам комбінату наказом мі
ністра чорної металургії І. Ф. Те- 
восяна присвоєно звання „Почес
ний металург*.

(РАТАУ).

Дорожити кожною годиною весняного часу, 
ширше розгортати польові роботи

В роботу включилися 
трактори

Успішно веде весняно-по
льові роботи тракторна брига
да т. Крючкова, яка обслуговує 
колгосп імені 18 партконфе- 
ренції.

За перші дні вибіркових по
льових робіт механізатори зо
рали 24 гектари, закрили 
вологу на 60 гектарах зябу і 
посіяли ЗО гектарів вівса.

Сумлінно працюють тракто
ристи тт. Щеглов і Савченко. 
їх робота відмінної якості.

Дружно працюють рільничі 
бригади, городня бригада сіє 
редиску. Підготовляється грунт 
під інші городні культури.

К. Вврюгіна, 
агроном райсільгоспвідділу.

★

В гостях у робітників Харківського заводу 
будівельних машин побували школярі міста.

На знімку: кращий токар заводу В. ВОРОНЬ
КО розповідає дітям про виконання замовлень 
великих будов комунізму.

Фото А. Трофімова (Прескліше РАТАУ).

Передтравневе змагання трудящих
З кожним днем шириться перед

травневе змагання трудящих. Бу
дівники Цимлянського гідровузла 
змагаються за зразкову підготов
ку споруд до експлуатації. З 
честю виконав свої зобов'язання 
по очистці ложа Цимлянського

Машинно-меліоративні загони на полях Підмосков'я
В Московській області органі

зується 60 машинно-меліоративних 
загонів. У цьому році вони обсу
шать 12 тися'ч гектарів заболоче
них земель, розкорчують і очис
тять від чагарників 5 тисяч гек
тарів, піднімуть 12 тисяч гектарів 
цілини і заготовлять механізо

Нові роботи Київської студії художніх фільмів
Київська студія художніх філь

мів закінчила знімання екранізо
ваного спектаклю драми Івана 
Франка „Украдене щастя*. В зні
манні брав участь колектив Ук
раїнського драматичного театру 
ім. Ів. Франка. Закінчується зні
мання кольорового кінофільму 
„Концерт майстрів українського

Весняні посадки полезахисних лісових смуг
В колгоспах півдня країни роз

горнулись весняні посадки поле
захисних лісових смуг. З великим 
успіхом ідуть лісопосадочні робо
ти в Ставропольському краї, де 
нові смуги вже закладені на пло

Новий крокуючий екскаватор
На Уралмашзаводі закінчено 

складання чергового крокуючого 
екскаватора. Він має 75-метрову 
стрілу і ківш місткістю в 14 ку
бометрів. Новий екскаватор буде

Карпов вирішив вичікувати
Ще 6 квітня в колгоспі «За

повіт Леніна» можна було по
чинати польові роботи.

Виходячи з цього, правління 
колгоспу розпорядилось, не 
гаючись, включитись у весняно- 
польові роботи.

Але бригадир першої рільни
чої бригади Карпов, замість мо
білізації колгоспників на вико
нання поставлених завдань, 
заявив, що виходити в поле ще 
рано.

ДРУЖНО ВИЙШЛИ В ПОЛЕ
Всі рільничі бригади артілі 

імені Карла Маркса дружно 
вийшли в поле.

З перших днів вибіркових 
робіт багато колгоспників до
биваються хороших результа

водоймища колектив другого бу
дівельного району. Ділянка май
бутнього моря площею в 1.729 
гектарів і 28-кілометрова траса 
суднового ходу повністю очищені 
від лісу і готові до затоплення.

ваним способом 60 тисяч тонн 
торфу для добрив.

Машинно-меліоративні загони ос
нащуються дизельними трактора
ми, канавокопачами, болотно-ча
гарниковими плугами, скреперами, 
бульдозерами.

мистецтва*. Крім уривків з опер 
„Тарас Бульба*, „Запорожець за 
Дунаєм* і балету „Маруся Богус- 
лавка* в кіноконцерті беруть 
участь Державний український і 
Закарпатський народні хори, Дер
жавний симфонічний оркестр 
УРСР і кращі майстри мистецтв 
України.

щі більше семи тисяч гектарів. 
Закінчено посадку дерев у ряді 
південних районів Краснодарсько
го краю. Почалися роботи на лі
сових смугах півіенних районів 
України і Ростовської обіасті.

відправіений трестові „Вахрущев 
вугілля* Для перевозки вузив 
машини потрібно буде 110 заліз
ничних вагонів.

Не давши наряду на роботи, 
Карпов пиячив цілий день. Так 
з вини бригадира без роботи 
простояло живе тягло і тракто
ри, марно минув весняний день.

Це непоодинокий факт без
відповідального, злочинного 
ставлення до дорученої справи 
Карпова.

За зволікання весняно-польо
вих робіт і дезорганізацію 
бригадир Карпов мусить відпо
відати. в. Васи енко.

тів своєї праці.
Вчора включилися в польові 

роботи тракторні бригади тт. 
Гайдамаки та Погорілого. Вони 
боронують зяб та багаторічні 
трави, піднімають веснооранку.
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На комсомольські теми

Готуватись до проведення 
підсумкових занять 

рівня занять можна навести 
багато.

Більшовицька партія і ра
дянський уряд неустанно піклу
ються про ідейне і культурне 
зростання нашої молоді. Знач
на частина комсомольців і 
неспілкової молоді набувають 
політичні знання в системі пар
тійної і комсомольської освіти.

У 32 гуртках і політшколах 
комсомольської сітки нашого 
району в цьому році навчаєть
ся понад 900 молодих колгосп
ників, робітників і службовців 
МТС і радгоспів. В більшості 
гуртків і політшкіл навчання 
проходить організовано, на ви
сокому ідейному рівні.

Уміло пов'язує вивчення 
державного і суспільного устрою 
СРСР з практичними завдан
нями сільської молоді пропаган
дист т. Ророха з колгоспу 
імені Щорса. Слухачі цього 
гуртка акуратно відвідують 
заняття, сумлінно готуються 
до бесід, беруть активну участь 
в обговоренні програмового 
матеріалу. Тов. Ророха широко 
використовує наочні посібники: 
карти, схеми, картини, наво
дить конкретні, переконливі 
приклади з життя своєї артілі. 
Зараз пропагандист старанно 
готує слухачів до завершаль
ного періоду навчання—підсум
кових занять.

Прикладів планомірної робо
ти гуртків і високого ідейного

Коли вірять звітам
Комсомольська організація 

Байдаківської брикетної фабри
ки налічує в своїх рядах 48 
членів ВЛКСМ. Кількість ком
сомольців за останні півроку 
майже не збільшилась.

Розповідаючи про занедба
ність масово-виховпої роботи 
серед фабричної молоді, секре
тар комітету ЛКСМУ т. Пу
лах власноручно розписується 
у своїй безпорадності і без
діяльності. За 5 місяців тут 
спромоглися лише двічі скли
кати збори. Більшість комсо
мольців мають заборгованість 
по членських внесках від 3 до 
8 місяців.

Ніхто не пам'ятає, щоб на 
фабриці проводились збори або

Проте, окремі КОМСОМОЛЬСЬКІ 
організації ще не позбулися 
серйозних помилок і недоліків 
у політичному навчанні молоді. , 
Насамперед слід сказати про 
безсистемну роботу політгуртків 

! у колгоспах імені Будьопного, 
імені Першого травня, Олек
сандрійської МТС, якими ке
рують пропагандисти тт. Ремез, 
Лихопой, Ткачов. В цих гурт
ках допускаються зриви занять, 
внаслідок чого воші відстали 
з вивчепням програмового мате
ріалу.

Стан, що створився у цих 
та інших гуртках, треба невід
кладно виправляти. Щоб не 
допустити дальшого відставан
ня, пропагандисти повинні 
спланувати і проводити додат
кові заняття і консультації; 
організувати, поряд з вивчен
ням нового матеріалу, повторен- і 
ня.

Провідна роль у забезпечен
ні успішного завершення нав
чального року в системі політич
ного навчання сільської молоді 
належить первинним комсомоль
ським організаціям. Вони по
винні посилити контроль і до
помогу пропагандистам у під
несенні ідейного і організацій
ного рівня навчання молоді.

Т. Матвіенко, 
секретар райкому ЛКСМУ.

вечори молоді. Тут створено 
гурток по вивченню біографії 
Й. В. Сталіна, але до нього не за
лучено жодного робітника чи 
робітниці з числа неспілкової 
молоді. Навчапня проходить не
регулярно, дуже часто заняття 
зриваються. З 25 занять в цьо
му гуртку відбулось лише 7.

Дивну позицію невтручання 
займає міськком ЛКСМУ. Пра
цівники його в цій організації 
не бувають. Про рівень роботи 
серед фабричної молоді вони 
судять по інформаціях, звітах 
та зведеннях.

0. Коваленко, 
робітник Байдаківської 

брикетної фабрики.

На великих будовах 
комунізму

На будівництві Головного Турк
менського каналу. Інженерно-гео
логічна партія експедиції Гідро
проекту веде розвідувальні роботи 
на місці, де буде споруджений 
Куртишський гідровузол.

На знімку: бригада Д. КОНО- 
ВАЛОВА провадить буріння в 
руслі Узбоя. На передньому плані 
—моторист Овез ШАМУРАДОВ.

Фото К. Томашевського.

У ЗАПЛАВІ ДНІПРА
З настанням весняних днів 

центр ваги робіт на будівницт
ві Каховської ГЕС перемістився 
в заплаву Дніпра. Колектив 
дільниці основних споруд гід
ровузла готується до прийому 
земснарядів.

Теслярі бригади Сидорчука 
успішно завершили будівницт
во естокади для пульпопрово
ду, по якому розмитий грунт 
з котловани майбутньої ГЕС і 
водозливної греблі піде в ліво
бережний відвал.

НА БУДІВНИЦТВІ 
КУЙБИШЕВСЬКОЇГЕС

Закінчується спорудження 
грандіозної перемички котлова
ни Куйбишевської ГЕС, яки 
відвоювали у Волги майже по
ловину її ширини.

Взпмку тут були виконані 
основні роботи по спорудженню 
перемички. За кілька місяців 
у неї забито понад 6,5 тисяч 
тонн металевого шпунта, укла
дено більше 1,5 мільйона ку
бометрів грунту, з якого біль
ше одного мільйона кубометрів 
намито способом гідромехані
зації, укладено також 100 ти
сяч кубометрів добірного ка
меню. (РАТАУ).

Непорядки породжують 
відставання

В автотранспортній конторі тресту 
„Укрвуглемонтаж" не створюють умов 

для нормальної роботи ремонтників
Включившись у передтравне- 

ве соціалістичне змагання, ро
бітники механічних майстерень 
автотранспортної контори трес
ту «Укрвуглемонтаж» прагнуть 
працювати високопродуктивно, 
добиватись зниження собіварто
сті продукції і ремонтних ро
біт. Здавалося о, що керівники 
контори підуть назустріч цим 
прагненням і створять необ
хідні умови токарям, автослю
сарям і шоферам для виконан
ня взятих зобов'язань. Однак 
цього не сталося. Начальник 
механічної майстерні тов. Чуд- 

і ников не навів навіть елемен
тарного порядку в організації 
праці, мало дбає про механіза
цію трудомістких процесів.

Ремонтникам доводиться мати 
справу з моторами великої ваги. 
Пересувають їх вручну з прис
півом: «Ех, дубииушка, ухнем!» 
На цю «операцію» витрачаєть
ся багато часу. А поруч без 
дії місяцями пролежує півтора
тонний тельфер, розрахований 
для внутріцехового транспорту
вання вантажів. Його ніяк не 
спроможуться встановити, що 
значно полегшило б працю 
робітників.

В майстерні є багато інших 
механізмів, які теж чомусь не 
використовуються. Слюсарі це
ху запобіжного ремонту ходять 
за 200 метрів у механічну 
майстерню, щоб просвердлити 
ту чи іншу деталь. Чому б не 
встановити тут свердлильний 
верстат, який другий рік валяє
ться в механічній майстерні?

Невпстачає у керівників кон
тори ініціативи. І не тільки 
в цьому. Вони досі не налаго
дили обліку витрачання ма
теріалів. У' плановому відділі 
не можуть сказати, скільки 
коштує будь-яка деталь, виго
товлена в майстерні, скільки 
затрачено матеріалів на капі
тальний ремонт кожної автома
шини. Відсутність такого об
ліку призводить до завищення 
собівартості деталей, до нееко
номного витрачання металу.

Робітникам несвоєчасно ви
даються наряди. Багатьом то

карям і автослюсарям їх вру
чають після виконання робіт, 
затримуючи по п'ять, а іноді 
й по десять днів.

Є випадки неправильного нор
мування. Слюсар-стахановець 
Сигизмунд Адамчик, наприклад, 
одержав замовлення на про
стругування валиків до котків 
гусениці трактора «С—80». 
Для виготовлення одного вали
ка йому по нормі давалось три 
години. Через два тижні він 
знову виконував ту ж роботу, 
але час на це зменшили на
половину.

Причина проста. Нормуваль
ник т. Гелер замість того, щоб 
вникати у виробничий процес 
і робити правильні^.підрахун- 
ки, прикидає все «на око».

Не відчувається чіткої роботи 
в розрахунковому відділі. На
рахування зарплати робітникам 
часто затримують.

Слюсар Павло Острівненко в 
січні здав наряди на викона
ні роботи. По них йому нале
жало виплатити 450 карбован
ців. Однак цих грошей він не 
зміг одержати ні в січні, ні в 
лютому, пі ’Лй^.резні. Кілька 
разів звертаннівін у розрахун
ковий відділ і ніяк бухгалтер 
т. Курінна не могла відшука
ти цих нарядів. Лише тоді, ко
ли тов. Острівненко поскаржив
ся в розціночно конфліктпу ко-__ 
місію, з'ясувалось, що його не^.- 
оформлені наряди підшили до 
тих, по яких була вже нара
хована зарплата.

Внаслідок безгосподарності з 
боку керівників майстерні та об
слуговуючого персоналу зрива
ються строки проведення капі
тального ремонту автомашин. 
Так, в першому кварталі з п'я
ти автомашин випущено з ре
монту дві. Останні простоюють 
через відсутність окремих де
талей.

Пора навести порядок вмай- 
■ стерні і забезпечити чітку ро- 
, боту колективу.

С. МІркотан.

На допомогу агітатору

Про радянську національну гордість
Дзвінка, крилата летить з краю 

в край нашої Батьківщини пісня:
Я другой такой страньї не знаю, 
где так вольно дьішет человек.
Вільно дихається, радісно жи

веться на радянській землі.
Хто не відчував радісного хви

лювання, побачивши новиіі буди
нок на вулиці рідного міста, ви
блискуючого поліровкою верстату 
в заводському цеху, нової маши
ни па колгоспному полі! Трактор 
марки Сталінградського трактор
ного заводу, комбайн, зроблений 
в цехах ростовського гіганта сіль
ськогосподарського машинобуду
вання, верстат, випущений хар
ківським заводом... Чи давно ці 
квітучі міста, ці потужні підпри
ємства були перетворені фашист
ськими варварами в руїни! Наш 
богатирський народ за одне п'я
тиріччя підняв їх з руїн, відродив 
квітучі сади на землі, спустоше
ній війною. Нині вони краще за 
всякі слова говорять про чудо
дійну силу народу, звільненого 

волею партії Леніна—Сталіна від 
оков капіталізму.

Двічі напротязі історії Радян
ської держави біля стін Сталін- 
града були розгромлені ворожі 
полчища. І ось тепер у вінку сла
ви цього історичного міста з'яв
ляються нові зірки—гігантські бу
дови комунізму: канал Волго-Дон, 
найбільша гідроелектростанція. 
Радянська людина, озброєна нау
кою. змінює обличчя землі, повер
тає ріки назад, створює моря в 
степу, змушує відступати пустині.

Чудесна країна, чудесні люди! 
Ось молодий донецький шахтар 
Юхим Стародубцев допомагає ін
женерам і конструкторам у ство
ренні нової машини—вугільного 
комбайна, який полегшує працю 
гірників. Нині він лауреат Сталін
ської премії. І скільки ж ще у нас 
такої талановитої робітничої моло
ді, яка не поступається Стародуб- 
цеву, Корабельниковій, Викову ні 
в кмітливості, ні в готовності з 
честю послужити Вітчизні, радян
ському народу!

Молодий Юхим Стародубцев і 
І столітній азербайджанський кол- 
I госпник Магомет Омар-огли Ан- 

дієв, який винайшов машину для 
' полегшення праці людей, як і всі 

радянські трудівники, виплекані 
[ більшовицькою партією, окрилені 

мудрістю великого Сталіна. Вони 
| могли вирости лише в нашій кра

їні, де немає поміщиків і капіта
лістів, де сам народ управляє дер
жавою з гордою свідомістю, що 

| живе і трудиться на себе, на сус
пільство, на свою рідну державу, а 
не на експлуататорів.

Іноземці, які приїжджають в 
нашу країну, пишуть у своїх га
зетах з подивом про спокійну 
упевненість простих радянських 
людей, про їх благородні достоїн- 

I ства, про гордість, з якою вони 
5 говорять про своє радянське 

життя.
Так, нам є чим гордитись.

і „Революційні робітники всіх 
країн,—писав товариш Сталін,— 
одностайно рукоплещуть радян- 

і ському робітничому класу і, на

самперед, російському робітничо
му класові, авангардові радянсь
ких робітників, як визнаному 
своєму вождю, що проводить най- 
революційнішу і найактивнішу 
політику, яку будь-коли мріяли 
проводити пролетарі інших країн". 
(Твори т. 13, стор. 26—27).

Робітники і селяни Росії під 
керівництвом Леніна і Сталіна, 
більшовицької партії першими 
прорвали світовий фронт імперіа
лізму і встановили владу робітни
ків і селян. Радянські люди пер
шими на ділі довели, що трудящі 
можуть самі керувати державою, 
розвивати народне господарство і 
культуру без капіталістів і по
міщиків. У небачено короткий 
історичний строк відстала країна 
була перетворена в могутню Ра
дянську державу з першокласною 
промисловістю, механізованим 
сільським господарством, передо
вою наукою, квітучою культурою. 
Животворний патріотизм радян
ських людей, братерська дружба 
народів, морально-політична єд
ність радянського суспільства на
дали Радянській державі непере
борну силу. Невипадково лише 
радянському народові виявилось 
під силу розгромити фашистські 
полчища Гітлера і врятувати Єв

ропу від фашистського рабства.
Що ж дивного в тому, що у 

нас, радянських людей, навчають
ся боротися за щасливе життя 
трудящих всього світу! Історію 
більшовицької партії, історію твор
чої діяльності і боротьби радян
ського народу вивчає тепер весь 
трудовий люд земної кулі.

Імена радянських передових ро
бітників, колгоспників відомі не 
лише у нас. їх знають і за рубе
жем. До наших передових робіт
ників і колгоспників приїжджа
ють вчитися із країн народної 
демократії.

З нашою допомогою міцніють 
країни народної демократії. І кож
ного радянського патріота радує, 
що на полях Китайської народної 
республіки з'явились трактори 
радянської марки, що мулярі Вар
шави вчаться у московського 
будівельника Корольова, токарі 
Венгрії—у токаря Викова, текс
тильниці Шанхая—у Марії Рожне- 
вої...

Коли думаєш про все це. стає 
зрозуміло, чому в серці кожної 
радянської людини живе почуття 
революційної, радянської націо
нальної гордості, почуття, здатне 
рухати горами, здатне творити 
чудеса. А. ІльТна.
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На партійно-технічній конференції
5—6 квітня відбулась паргійно-техніч 

на конференція, скликана міськкомом КП(б)У 
і управлінням тресту „Олександріявугілляи.

На «порядку денному обговорювались 
питання раціоналізації енергетичного госпо
дарства вугільних підприємств Олександрії,

підвищення потужності котлоагрегатів, еко
номії електроенергії.

Учасники конференції викрили недолі
ки в роботі, вказали на шляхи поліпшення 
експлуатації електростанції.

Нижче ми друкуємо окремі виступи 
учасників конференції.

Республіканська нарада передовиків 
картоплесіяння Українсьної РСР

Знизити витрати електроенергії 
на власні потреби

З доповіді інженера електростанції тов. ТИТАРЕНКА
Електростанція—підприємст

во, яке найбільш насичене ме
ханізмами. Питома вага їх 
енергоспоживання для виробіт
ку електричної енергії в за
гальному балансі становить 
значну частину.

Знизити витрати електроенер
гії на власні потреби—важли
ве завдання.

В цьому велику роль відіг
рають раціоналізатори. Завдяки 
впровадженню раціоналізатор
ських пропозицій, ми в березні 
зменшили витрати електроенер
гії на власні потреби на 2 про
центи.

Нерідко виходили з ладу лін
зові компенсатори. Заступник 
начальника цеху тов. Кирпита 
замінив їх сальниковими. Це 
також дає значну економію 
електроенергії.

Дуже ваз^Ачі пропозиції 
внесли і тт/^Цопп, Романов, 
Дем'япов і інші.

Ми почали економити елек
троенергію навіть на «дрібни
цях». Електромонтер тов. Ци
ганчук запропонував відклю
чення «холостого» ходу зварю

Підвищимо потужність котлоагрегатів
З доповіді головного інженера електростанції 

тов. КОСЕНКА
Питання підвищення потуж

ності котлоагрегатів при спа
люванні високозольного і ви- 
соковологого бурого вугілля має 
для нас дуже велике значення.

Ось чому ми повинні най
ближчим часом ще більше вдос
коналити технологічний про
цес, добитися взаємозаміни ме
ханізмів. Для цього необхідно 
поліпшити перепуск газів між 
всіма пилесистемами. Здійснен
ня такого заходу дозволить від
мовитись від застосування ма
зуту при розпалюванні котлів, 
використати гази одного котла 
на інші пилесистеми.

Слід з'єднати всаси димососів, 
що дасть можливість при зни
женому навантаженні зменши
ти витрати електроенергії для 
власних потреб на кілька тисяч 
кіловат-годин.

Рішуче посилити боротьбу за економію
З доповіді головного енергетика тресту „Олександріявугілля" тов. РУБІНА

Вугільні підприємства нашо
го міста потрібують все більше 
електроенергії. Ось чому питан
ня економного витрачання її 
набуває дуже важливого зна- 
чепня.

Між тим, цьому пе скрізь 
приділяється належна увага. 
Досить навести такий факт. 
При передачі електроенергії в 
будівельні управління Семенів
ського тресту її багато втра
чається.

Резерви економії електроенер
гії у нас великі. Однак їх

вальних трансформаторів. Він 
практично довів, що коли вдос
коналити держак, то будуть 

і ліквідовані зайві витрати елек- 
, троенергії. Тільки на цьому 
| підприємства міста можуть збе- 
I регти протягом року десятки 

тисяч карбованців.
Але деякі керівники електро

станції нечуйно ставляться до 
пропозицій новаторів. Стаха- 
новці тт. Савченко, Лендюк, 
Зуєв і інші внесли цінні раціо
налізаторські пропозиції. Од
нак, інженер електростанції 
тов. Зайдель глушить їх ініціа
тиву. Пропозиції не здійсню
ються, хоча вони можуть дати 
десятки тисяч карбованців річ
ної економії.

Щоб забезпечити безперебій
ну роботу вугільних підпри
ємств, колектив електростанції 
повинен втілити швидкісний ре
монт агрегатів, зменшити вит
рати електроенергії на влас
ні потреби. Необхідно, щоб 
господарники заохочували тих, 
хто по-справжньому бореться 
за економію кожної кіловат- 

1 години.

Крім того, треба з'єднати пи- 
лепроводи до муфельних горі
лок і забезпечити перехресне 
подавання пилу. Досі, наприк
лад, через неналагодженість 
подавання пилу від однієї сис
теми в обидві горілки, котел 
працює тільки однією полови
ною, в результаті в топці ви
никають різні теплові переко- 
шення, що призводить до не
стійкості горіння і негативно 
впливає на циркуляцію.

Необхідно також з'єднати всі 
нагнічувальні повітропроводи 
перед підігрівателямп, підви
щити температуру сушпльпих 
газів, зменшити газовий опір 
цилесистем.

Здійснення цих та інших за
ходів значно підвищить надій
ність роботи обладнання.

І далеко не повністю використо
вують. Для виробітку однієї 
тонни брикету встановлена 
завищена норма—52,8 кіловат- 

| години. Практика показує, що 
в січні витрачалось 48,9 кіло
ват-години, в лютому —36,7,

і березні—34 кіловат-годин.
Якщо врахувати витрати

1 електроенергії для роботи
І двохштемпельних пресів, дроб- 
! лення, транспортування, сушін

ня, то одержимо справжню
І норму—32 кіловат-години для 

виробітку тонни брикету.

Контролювати 
і допомагати

З виступу начальника 
шахти № 2

тов. ПЕЧКОВСЬКОГО
Борючись за збільшення ви

добутку вугілля, гірники нашої 
шахти приводять в дію внут
рішні резерви, прагнуть зни
жувати собівартість палива. У 
нас було дві дільниці, ми ре
організували їх в одну, при 
цьому ні кількісні, пі якісні 
показники не погіршали.

Нами багато зроблено і для 
впорядкування енергетичного 
господарства. Однак, незва
жаючи на це, кількість витра
чання електроенергії чомусь не 

, зменшилась. Таке явище мож
на з'ясувати тим, що на під
приємстві немає лічильників.

Нам, гірпикам, потрібна кон
кретна допомога енергетиків. 
Вони повинні вказувати шляхи 
економії, більш раціонального 
використання електрообладнан
ня, перевіряти стан електролі
ній тощо.

За це треба по-справжньому 
і взятися директорові електро- 
1 станції тов. Нюренбергу. Тіль- 
I ки при умові систематичного 
' контролю і взаємозв'язку ми 

доб'ємось зниження собівартос
ті продукції, дамо десятки ти
сяч карбованців надпланової 
економії. —

Організувати 
енергоуправління

З виступу головного 
інженера Семенівського 

тресту тов. ВАСИЛЬЄВА 
Всім відомо, що Ссменівсь- 

кий трест споживає чимало 
електроенергії. Однак, мало хто 
дбає про те, щоб вона ефек
тивно використовувалась. Лі
нії електропередач, що йдуть 
на будівельні дільпиці, мають 
різне січення, виникає великий 
опір, а звідси втрати електро
енергії.

Енергогосподарство багатьох 
підприємств потрібує впорядку
вання. Давно назріло питання 
про створення в місті еперго- 
управліпня, яке б займалося 
справою експлуатації електро
ліній та всього енергетичного 
господарства.

На будівельній дільниці тресту 
«Олександріявуглерозріз» чо
мусь встановлена норма 3,4 
кіловат-години для виймання 
механізмами одного кубометра 
грунту, тоді як дослідп пока- 

! зують, що норма пе повинна 
і перевищувати 0,8 - І кіловат- 

години.
Треба рішуче посилити бо

ротьбу за економію електроенер
гії, залучити до цієї справи 
всіх робітників, інженерно- 
технічних працівників і госпо
дарників підприємств міста.

В Києві відбулась респуб
ліканська нарада передовиків 
картоплесіяння Української 
РСР. З доповіддю «Про стан 
культури картоплі в Україн
ській РСР і завдання по ви
рощуванню високих урожаїв 
цієї культури в 1952 році» 
виступив заступник міністра 
сільського господарства УРСР 
т. Постоюк.

Ті, що виступали на нараді, 
вказували, що завдяки величез
ній допомозі, що їм подають 
ЦІЇ ВІЇІІ(б), Союзний Уряд і 

і особисто товариш її. В. Сталін, 
трудівники сільського госпо
дарства України добились в 
минулому році нових успіхів 

' у піднесенні всіх галузей 
( сільського господарства, внесли 

гідний вклад в справу будів
ництва комунізму в нашій 
країні.

Багато передових колгоспів, 
впроваджуючи досягнення ра
дянської агрономічної науки і 

і досвід майстрів високих урожаїв, 
І рік у рік добиваються підви

щення врожайності картоплі.
Разом з тим на нараді від

У колгоспі „Перше травня" 
зволікають посадку лісосмуг

Щороку колгосп «Перше 
травня» запізнюється з посад
кою полезахисних лісосмуг. Це 
призводить до недовиконання 
плану і низького приживлення 
дерев.

Слід було сподіватись, що 
цього року правління артілі 
зважить на допущені помилки 
і забезпечить у кращі строки і 
високоякісну посадку лісосмуг.

Але тут і зараз недооціню
ють цієї важливої справи.

Свою бездіяльність голова 
правління т. Білоус намагаєть
ся виправдати тим, що, мовляв, 
площа, відведена під лісопосад
ки, не закультивована. А хто 
ж повинен був подбати про про
ведення цієї роботи, як не 
Білоус?

Правління колгоспу навіть не 
спромоглося досі вибрати на- 

І сіиня жолудів з держлісопитом- 
1 пика.
І .-Крім жолудів, колгосп має 

забрати з протопопівської арті
лі імені Леніна 6 тисяч сіян

Краснодарський край. Тихорецький зернорадгосп завершив 15- 
річний план лісорозведення. Лісонасадження зернорадгоспу становлять 
783 гектари.

На знімку: обрізування дерев на лісозахисній смузі. На перед
ньому плані працівник радгоспу В. М. Крупська (зліва) та бригадир- 
лісовод 1. 1. Діденко.

Фото Г. Єфімова. Прескдіше ТАРС.

мічалось, що в результаті не
задовільної роботи багатьох 
машинно-тракторних станцій, 
колгоспів і поганого керівниц
тва справою вирощування кар
топлі 3 боку сільськогоспо
дарських органів, картоплесі
яння в республіці ще відстає 
від зрослих потреб.

Перед трудівниками сільсько
го господарства республіки 
стоїть відповідальне завдання— 
добитися в 1952 році одержан
ня високих урожаїв картоплі 
всіма колгоспами і радгоспами 
на всій площі посіву.

Учасники наради внесли ба
гато цінних пропозицій, спря
мованих на усунення викритих 
недоліків, на зразкове прове
дення всіх робіт по вирощуван
ню в 1952 році високого вро
жаю картоплі і виконання зо
бов'язань, взятих в листі вели
кому вождю радянського наро
ду товаришеві Й. В. Сталіну.

З великим піднесенням учас
ники наради прийняли листа 
великому вождю радянського 
народу товаришеві Й. В. Сталіпу.

(РАТАУ).
<><>--------

ців дуба. Однак, тут і цього 
не зробили. Голова правління 
запевняв, що в нього вистачить 
свого посадкового матеріалу для 
виконання доведеного плану. 
Але при перевірці виявилось, 
що якраз садженців основної 
породи—дуба в артілі, взагалі, 
немає.

Торік тут підсаджували лісо
смуги посадки минулих років 
не дубом, а іншими, другоряд
ними породами дерев. Така 
практика йде всупереч вимогам 
агротехніки.

Знаючи, що за порушення 
агротехніки доведеться цього 
року відповідати, а посадкового 
матеріалу дуба немає, голова 
правління т. Білоус вирішив 
так: частину зріджених лісо
смуг переорати, а частину під
садити сіянцями дуба з лісопо
садки, посадженої в 1950 році.

За такі безглузді дії Білоус 
повинен відповідати.

А. Карпенко, 
агролісомеліоратор 

Олександрійської МТС.
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Більше уваги дитячій художній 
самодіяльності

Недавно відбувся районний 
огляд дитячої самодіяльності, в 
якому взяли участь 15 творчих 
колективів шкіл району.

Дитячі творчі колективи Яси- 
поватського і Войнівського дит
будинків, Протопопівської і 
Войнівської середніх та Марто- 
івапівської і Новопилипівської 
семирічних шкіл показали ви
сокоідейний і різноманітний ре
пертуар художньої самодіяль
ності.

Перше місце зайняв само
діяльний колектив Ясиповатсь- 
кого дитбудинку, друге—колек
тив Войнівського дитбудинку і 
третє—учасники художньої са
модіяльності Протопопівської 
середньої школи. Серед вико
навців відзначились духовий 
оркестр Войнівського дитбудин
ку, Володя Куркутило з Яси- 
новатського дитбудинку та інші.

Низький художній і органі
заційний рівень дитячої само
діяльності показали Косівська 
середня, Березівська семирічна 
і початкова школа радгоспу 
«Комінтерн». Зовсім не прибу

-------- <><>---------
Товариш Бек обіцяє

Багато часу і сил довелось 
затратити, щоб уговорити на
чальника Олександрійського 
монтажного управління т. Бека 
визначити кімнату для черво
ного кутка. Робітнича молодь 
була задоволена, що після ро
боти в червоному кутку зможе 
культурно відпочити, почитати 
газету, журнал, послухати 
радіо чи пограти на музичних 
інструментах.

Яке розчарування настало в 
той вечір, коли юнаки і дів
чата зайшли в напівосвітлену 
кімнату, де з пічки клубками 
валив їдкий дим.

Недавно я попросив т. Бека 
виділитп кошти для придбання

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ ,БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ’ 
„Покінчити з формалізмом у керівництві 

змаганням гірників"
Під таким заголовком в газеті 

„Більшовицька правда" від 9 
березня ц. р. була надрукована 
стаття, в якій критикувались ке
рівники шахти №3 за формалізм 
у керівництві соціалістичним зма
ганням серед гірників.

Як повідомив редакцію секретар 

ли на огляд учасники худож
ньої самодіяльності Ворошилов- 
ської середньої школи, Звени
городської, Андріївської та Ді- 
вочепільської семирічних шкіл.

Піонервожаті і секретарі ком
сомольських організацій тт. Ду- 
дук, ІОхименко, Діхтяр та Крав- 
цова останнім часом послабили 
організаторську роботу серед 
школярів. Не приділяють на
лежної уваги питанням нала
годження роботи гуртків і де
які директори та завідуючі 
шкіл.

Огляд художньої самодіяль
ності показав, що серед учнів 
є здібні, талановиті виконавці. 
Треба, щоб директори і завідую
чі шкіл, піонервожаті, секрета
рі комсомольських організацій 
і керівники гуртків більш уваж
но ставились до виявлення цих 
талантів і по-справжньому взя
лися за налагодження плано
мірної роботи гуртків дитячої 
творчості.

П. Крийник, 
зав. відділом 

піонерів РК ЛКСМУ.

культінвентаря. Він порадив 
мені відібрати необхідні інстру
менти, настільні гри в магази
ні змішторгу і взяти рахунок 
оплати. Все це було зроблено. 
Але ось минув уже місяць, 
як головний бухгалтер управ
ління т. Сердюк уперто не хо
че оплатити рахунок.

З усього видно, що майстер 
па обіцянки т. Бек швидко 
забуває про них, хоч личило 
б йому більш серйозно дбати 
про культурно-побутові умови 
трудящих управління.

М. Колпаченко, 
секретар комітету ЛКСМУ 

Олександрійського монтажного 
управління.

партійної організації тов. Сиротен- 
ко. факти, вказані в статті, ствер
дились.

Партбюро намітило конкретні 
заходи, спрямовані на поліпшення 
керівництва соціалістичним зма
ганням і підвищення якісних по
казників роботи.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
8 і 9 квітня з'єднання Народної 

армії у взаємодії з частинами Ки- 
| тайських народних добровольців 

вели оборонні бої з американо- 
англійськими інтервентами і лі- 
синманівськими військами, зав
даючи їм втрат у живій силі і 
техніці. Потоплено два військових 

| кораблі і збито 7 літаків против
ника.

-------♦-------

ПЕРЕГОВОРИ ПРО 
ПЕРЕМИР'Я В КОРЕЇ
ПЕКІН, (ТАРС). Кореспондент 

агентства Сіньхуа повідомив з Ке
сона: 7 квітня на засіданні підко
мітету по пункту 3-му порядку 
денного переговорів про пере
мир'я в Кореї ніякого прогресу 

І досягнуто не було. Це пояснює- 
| ться тим, що американці вперто 

наполягають на своїй вимозі втру
чання у внутрішні корейські спра
ви шляхом встановлення обме- 

| жень щодо аеродромів у Кореї, а 
І також їх відмовою прийняти про

позицію нашої сторони про ро
зумне розв'язання питання віднос
но кандидатур нейтральних країн.

-------Ф-------

Індійський народ у боротьбі 
за мир

В Калькутті закінчила роботу 
і Всеіндійська конференція діячів 

культури на захист миру. В ос
танній день роботи конференції на 
одній з калькуттських площ від
булась 100-тисячна демонстрація, 
в якій взяли участь делегати кон
ференції, жителі Калькутти, а та
кож делегації Непалу і Пакис
тану.

Учасники демонстрації проголо
шували лозунги: „Геть війну!", 
„Ми за мир, ми хочемо жити мир
ним життям!", „Заборонити бакте
ріологічну зброю!".

Після закінчення демонстрації 
відбувся мітинг.

-------ф-------

Громадськість Греції шанує 
пам'ять Бєлояніса

АФІНИ. Газета „Етнікос кірікс" 
повідомляє, що 6 квітня о 9 годині 
ранку понад 500 студентів Афін- 
ського університету і вищого 
комерційного училища зібрались 
біля могили Бєлояніса. Вони по
клали на могилу вінки з написа
ми: „Героєві Нікосу Белоянісу", 
„Спи спокійно, ми будемо пильні". 
Тільки о першій годині дня полі
ції вдалось розігнати студентів. 
З квітня могилу Бєлояніса відві
дали депутати парламенту Кіркос 
і Імвріотіс, які також поклали 
вінки. Член мунішпалітету пірей- 
ського передмістя Коккінья Кон- 
дуліс запропонував муніципаліте
тові назвати одну з вулиць Кок- 
кіньї ім'ям Бєлояніса.

За ^повідомленням газети „Ал- 
лагі", 7 квітня поліція влаштувала 
поголовну перевірку документів у 
всіх осіб, які відвідали кладовище, 
де похований Бєлояніс.

(ТАРС).

У Корейській Народно-Демократичній Республіці здійснюються 
заходи по запобіганню епідемічних захворювань. Знищуються криси і 
комахи, які є переносниками бактерій. Жителі міст і сіл знайомляться 
з заходами, які вживаються в боротьбі з бактеріологічною зброєю.

На знімку: медичні працівники роблять протиепідемічні щеп
лення учням в одному з сіл провінції Північний Хамген.

Прескліше ТАРС.

До перебування в Кореї групи членів китайської 
комісії по розслідуванню фактів застосування 

американськими агресорами бактеріологічної зброї
ПХЕНЬЯН, 8. (ТАРС). Як уже 

повідомлялось, 26 березня до Ко
реї прибула група членів китайсь
кої комісії по розслідуванню фак
тів застосування американськими 
агресорами бактеріологічної зброї. 
Групу очолює міністр охорони 
здоров'я Китайської Народної Рес
публіки пані ЛіДе-цюань.

За час свого перебування в Ко
рейській Народно-Демократичній 
Республіці члени комісії відвідали 
тилові і прифронтові райони, де 
ознайомились з фактами застосу
вання американськими інтервен
тами бактеріологічної зброї. Чле
ни комісії розмовляли з очевид
цями страхітливого злочину аме
риканських імперіалістів.

Після відвідання прифронтових 
районів комісія прибула в Пхень
ян. Відбулася зустріч членів комі
сії з очевидцями застосування 
американськими інтервентами бак
теріологічної зброї проти населен
ня Пхеньяна. На зустрічі були 
присутні члени комісії, представ
ники корейської, китайської та за
кордонної преси.

Члени комісії заслухали свід

ПОВІДОМЛЕННЯ
12 квітня в залі міськкому 

КП(б)У відбудеться нарада про
пагандистів міста, на якій буде 
обговорено питання про завдання 
керівників гуртків, політшкіл,

* 
У неділю, 13 квітня ц. р., об 11 годині дня в приміщенні Палацу 

піонерів продовжить свою роботу теоретична конференція комсомоль
ського активу міста на тему: „Бойовий шлях ленінсько-сталінського 
комсомолу". Міськком ЛКСМУ.

чення лікаря Пхеньянської місь
кої лікарні Кім Ман Чжуна, сані
тарки Кван Чжон Хі, а також свід
ка Цой Ду Сена, який бачив бак
теріологічну бомбу,скинуту амери
канськими інтервентами в Пхень
яні.

Після закінчення опиту свідків 
виступила Лі Де-цюань, яка за
явила:

За час перебуї^ид в Корейсь
кій Народно-Демв^кігичній Рес
публіці ми зібралі^^езліч досто
вірних фактів, які доводять засто
сування американськими імперіа
лістами бактеріологічної зброї 
проти корейського народу. Ми 
викрили перед усім світом зло
діяння американських імперіаліс
тів, які скидають у Кореї комах, 
заражених смертоносними бакте
ріями. Я впевнена, що бактеріо
логічна війна, яку ведуть амери
канські інтервенти, не поставить 
на коліна корейський народ, що 
веде самовіддану боротьбу проти 
американських імперіалістів, які 
намагаються знищити населення 
Кореї шляхом розповсюдження 
бактерій чуми, тифу, холери та 
інших епідемічних захворювань.

о ---------------------------

консультантів у забезпеченні 
успішного завершення навчаль
ного року в системі партійної і 
комсомольської освіти.

Початок наради о 4 годині дня.
* *

На Міжнародній економічній нараді
7 квітня продовжували роботу і 

секції, на які розбились учасники 
Міжнародної економічної наради. 
Промовці, які виступали на ранко- | 
вому і вечірньому засіданнях пер- | 
шої секції (в питаннях розвитку | 
міжнародної торгівлі), характери
зуючи стан зовнішньої торгівлі 
своїх країн, вказували, що наявні 
експортні і імпортні можливості 
не використовуються.

Лей Жень-мінь (Китайська На
родна Республіка), нагадавши, що | 
з давніх часів Китай вів жваву | 
торгівлю з європейськими країна- | 
ми, заявив, що нині, внаслідок І 
штучних обмежень, торговельні 
зв'язки з цими країнами значно і 
скоротились.

За останні два роки новий Ки
тай добився великих успіхів в І 
галузі відбудови і розвитку на- | 
родного господарства. Промисло- ' 
вість і сільське господарство Ки
таю тепер наближаються до до
воєнного рівня, а в окремих га- ; 
лузях уже перевищують його. 
Можливості китайського експорту | 
дуже значні. Китай—великий ек

спортер тунгової олії. Ми можемо, 
говорить промовець, повністю за
довольнити попит на неї всіх 
представлених тут країн. Промо
вець наводить докладний перелік 
товарів, які може експортувати і 
імпортувати Китайська Народна 
Республіка.

Виступає професор Беттелейм 
(Франція). Він показує на конкрет
них прикладах, що американський 
ринок є дуже нестійким. Бетте
лейм бачить вихід у тому, щоб 
були встановлені зв'язки з країна
ми, з якими можливий урівнова
жений обмін. Було б доцільно, 
говорить промовець, створити по
стійний комітет міжнародного 
економічного співробітництва.

Угорський кооперативний діяч 
Імре Деген вказав, що у зв'язку з 
успіхами економічного розвитку 
Угорщини її експортно-імпортні 
можливості значно зросли. Угор
щина може на основі рівноправ
ності і додержання обопільних 
торговельних інтересів протягом 
трьох років—з 1953 до 1955 р.— 
поставити і одержати в цінах 

світового ринку товари на 2,5 
млрд. швейцарських франків.

Італійський промисловець ВІбер- 
ті вказав, що він, як і інші італій
ські промисловці, прагне розши
рювати експорт, але за останній 
час експорт майже повністю при
пинений внаслідок труднощів в 
галузі платежів з боку імпортую
чих країн. Оскільки ці труднощі, 
заявив Віберті, мають загальний 
характер для всіх експортуючих 
країн Західної Європи, я впевне
ний, що представники цих країн 
з таким же інтересом, як і ми, 
вислухали пропозиції п. Нестерова 
в його виступі на пленарному 
засіданні.

Директор фірми готового одягу 
Д. Перрі (Англія) запропонував, 
щоб усі учасники наради сприяли 
тому, щоб доповідь про роботу 
наради була доведена до найшир- 
ших ділових кіл їх країн.

Проф. Добретсбергер (Австрія) 
вказав на багато перешкод, які 
заважають зараз розвиткові світо
вої торгівлі. Він докладно спинив
ся, зокрема, на одній, яка „особ- 

! ливо стосується малих країн За
хідної і Середньої Європи. Меха
нізм допомоги Сполучених Шта
тів Америки привів до того, що 
економічна структура цих країн 

’ відхилилась від природних ос
нов цих країн і повністю пере
ключилась на задоволення потреб 

і великих західних держав і їх про- 
| грами озброєння. Тим самим ці 
| малі країни втратили свою свобо

ду в економіці і торгівлі". В таке 
| становище, вказав він, потрапила, 

зокрема, Австрія.
ХІтендра Нарайан Чаудхурі (Ін

дія) запропонував розглянути пи
тання про створення в кожній 
країні національних комітетів з 
тим, щоб робота, яка буде про
ведена на нараді, могла тривати.

Торкаючись промислової вис
тавки, яка недавно відбулась в 
Індії, де були показані численні 
радянські товари, промовець під
креслив, що багато індусів пере- 

| конались в тому, що в Радянсь- 
[ кому Союзі виробляється дуже 

велика кількість високоякісного 
устаткування.

* **
На ранковому засіданні секції 

по міжнародному економічному 

; співробітництву для розв'язання 
соціальних проблем учасники на
ради—представники ділових кіл 
Франції, Італії, Фінляндії, Мексі- 
ки і представники Всесвітньої 
Федерації профспілок підкреслю
вали, що скорочення торгівлі ка
піталістичних країн з країнами 
Східної Європи і Китаєм у ре
зультаті політики дискримінації 
поглибили і без того тяжке ста
новище населення багатьох дер
жав Західної Європи, Південної 
Америки, Близького Сходу і Пів
денно-Східної Азії.

Так мексиканський профспілко
вий діяч Карлос Рохас Хуанко від
мітив, що за останні роки дуже 
збільшилась економічна залеж
ність країн Латинської Америки 
від США. Користуючись своїм 
фактично монопольним станови
щем на південно-американському 
ринку, США закуповують там си
ровину по занижених цінах, а по
ставляють свої товари по завище
них.

(ТАРС).
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРЯВДЯ

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХІІІ-й

И№ 45 (3723)

Неділя
13 

квітня 
1952 р.

■----------------- -■
Ціна 15 кой.

VIII пленум
Цими днями відбувся черго

вий VIII пленум Центрального 
Комітету ВЛКСМ. Пленум обго
ворив такі питання: ' Про ро
боту комсомольських організа
цій підприємств машинобудівної 
промисловості»; «Про фізкуль
турну і спортивну роботу ком
сомольських організацій серед 
молоді»; «Про підсумки сесії

ЦК ВЛКСМ
Виконкому Всесвітньої Федера
ції демократичної молоді». На 
обговорені питання пленум 
прийняв відповідні постанови. 

Пленум розглянув також ор
ганізаційні питання.

З величезним піднесенням 
учасники пленуму прийняли 
привітальний лист товаришеві 
ЇЇ. В. Сталіну.

Множити успіхи По нашій Батьківщині
передтравневого змагання
Наближається Першотравень 

—міжнародне свято трудящих. 
За славкою традицією радянсь
кі люди відзначають кожну іс
торичну дату в своєму житті 
новими, чудовими успіхами па 
всіх фронтах господарського і 
культурного будівництва.

В ці дні на підприємствах, 
колгоспах і радгоспах країни 
все ширшого розмаху набуває 
передтравневе соціалістичне 
змагання. Учасники його нев
пинно підйіщують продуктив
ність праці, збільшують випуск 
і підносять якість продукції, 
знижують її собівартість, еко
номлять сировину і матеріали.

Разом з усіма трудящими на
шої країни значних виробни
чих успіхів добиваються тру
дівники Олександрії. Шахтарі, 
брикетники, енергетики, буді
вельники, робітники підпри
ємств, колгоспники взяли на се
бе почесні соціалістичні зобо
в'язання і наполегливо їх ви
конують.

Прикладом того, як треба бо
ротись за виконання взятих зо
бов'язань, може служити ко
лектив управління дренажних 
шахт Семенівського тресту. Він 
набагато перевиконав квар
тальний виробничий план, до
бився зниження собівартості 
робіт, економії матеріалів і 
електроенергії. В управлінні 
немає жодного робітника, який 
би не виконував своїх порм. 
Партійні, профспілкові і гос
подарські керівники тут по
всякденно керують змаганням, 
направляють його на успішне 
здійснення виробничої прог
рами.

Славними перемогами в тру
ді відзначають передтравневі 
дні вугільники Байдаківського 
вуглерозрізу. Позавчора вони 
видобули вугілля майже вдвічі 
більше плану. По-стахановсь- 
кому працюють машиністи ек
скаваторів тт. Горовецький і 
Єременко. Вони першими зо
бов'язались на розрізі продов
жити строк роботи екскавато
рів без капітального і серед
нього ремонту.

Сотні тонн надпланового па
лива видають на-гора гірники 
шахт №2 і №3, достроково ви
конують замовлення колектив

Вивершили план посіву ранніх 
колоскових культур

Хлібороби артілі імені 18 партконференції, розгор
нувши соціалістичне змагання за успішне проведення 
весняно-польових робіт, за три робочі дні виконали план 
посіву ранніх колоскових культур—вівса, ячменю 1 ярої 
пшениці.

Крім того, посіяно 10 гектарів кормових буряків.
С. Повод, колгоспний агроном.

ЛЮФА НА УКРАЇНІ
У ЗО колгоспах Закарпатської, 

Ізмаїльської, Одеської, Херсонсь
кої і Запорізької областей в цьо
му році будуть проведені посіви 

заводу «Червоний ливарник» та 
багато інших підприємств міста.

Передові колгоспи нашого ра
йону, добре підготувавшись, ус
пішно ведуть польові роботи. Од
ними з перших розгорнули по
льові роботи і за три робочих дні 
завершили план сівби ранніх ко
лоскових культур колгоспники 
артілі імені 18 партконфе- 
ренції.

Рівнятись на передовиків, з 
честю виконувати зобов'язан
ня, дані в листі до товариша 
Сталіна,—бойове завдання всіх 
хліборобів району.

Партійні і профспілкові орга
нізації повинні повсякденно 
керувати змаганням, забезпечу
вати Його широку гласність, 
дбати про створення всіх умов 
для успішної роботи колективів. 
Як і в будь-якій живій справі, 
в керівництві змаганням не
терпимий самоплив, бюрокра
тизм, формальний підхід. Треба 
всемірно підтримувати, поши
рювати все нове, передове, 
прогресивне, усувати недоліки, 
що заважають розвитку змаган
ня.

Не можна сказати, що всі 
партійні і господарські органи 
повсякчас керують змаганням. 
Так, наприклад, партійна орга
нізація будівельного управлін
ня Семенівського тресту (секре
тар тов. Лиженкін) не очолила 
благородних прагнень робітни
ків, мало займається конкрет
ними питаннями змагання, не 
подає допомоги передовикам, 
не використовує досвіду нова
торів для подолання відставан
ня.

Не конкретно керують зма
ганням і в інших будівельних 
управліннях цього тресту.

Всі ці недоліки повинні ви
правлятись на ходу. Треба 
спрямовувати активність мас на 
досягнення високих виробничих 
показників, піднесення продук
тивності праці, краще викорис
тання обладнання і механізмів, 
економне витрачання сировини 
і матеріалів, підвищення якості 
робіт.

Сьогодні працювати краще, 
ніж учора, а завтра краще, 
ніж сьогодні! Достойно зустрі
немо Першотравень!

люфи. Із цієї субтропічної культу
ри одержують технічне масло і 
рослинну губку, яку використову* 
ють у промисловості і в побуті.

До 500-річчя з дня 
народження Леонардо 

да Вінчі
У містах і селах країни прова

диться діяльна підготовка до 500- 
річчя з дня народження великого 
італійського художника Леонардо 
да Вінчі. В музеях і бібліотеках, 
палацах культури і клубах органі
зуються виставки репродукцій тво
рів великого художника, читають
ся лекції про його життя і твор
чість.

15 квітня ц. р. в Москві відбу
деться загальноміське урочисте 
засідання, присвячене 500-річчю 
з дня народження Леонардо да 
Вінчі.

Для участі в проведенні ювілею 
запрошується група італійських 
художників і письменників.

Почато риття котловану 
Каховської ГЕС

Екіпаж земснаряда „Онега" за
кінчив розробку підходу до ос
новного забою. З дна притоки 
Дніпра—річки Конка—він вимив 
близько 50 тисяч кубометрів 
грунту. 8 квітня земснаряд прис
тупив до розробки котловане май
бутньої Каховської ГЕС. Були 
приведені в дію потужні механіз
ми. З пульпопроводу, діаметром 
більше метра, вируючим потоком 
пішла пульпомаса.

Газифікація міст України
Десятки мільйонів карбованці 

асигнуються в цьому році для 
дальшої газифікації Києва, Хар
кова, Львова та інших міст рес
публіки. Тепер розробляються 
проекти постачання промислового 
газу Дніпропетоовську, Дніпро- 
дзержинську, Кривому Рогу, Во- 
рошиловграду, Горлівці. Ці міста 
одержать газ у 1953 році. В 14 
містах України газифікуються 
квартири з допомогою балонних 
установок і зрідженим газом.

Швидкохідні шовкоткацькі 
верстати

Тбіліський машинобудівний за
вод імені 26 комісарів почав 
серійне виробництво малогабарит
них швидкохідних шовкоткацьких 
верстатів марки „ЧГСП—50", за 
розробку і впровадження яких 
групі конструкторів і виробнич
ників Центрального науково-дос
лідного інституту шовкової про
мисловості присуджено Сталінську 
премію.

Конструктивні особливості верс
тата дозволяють виготовляти шов
кові тканини найрізноманітнішого 
асортименту—крепжоржет, креп
дешин, крепсатен та інші.

Трудящі України на передтравневій вахті
У промисловості і сільському 

господарстві Радянської Украї
ни, як і в усьому Радянському 
Союзі, дедалі ширше розгор
тається передтравневе соціаліс
тичне змагання.

Металурги дніпропетровських 
заводів імені Леніна та імені 
К. Лібкнехта, несучи перед- 
травневу стахановську вахту, 
перевиконують план по всьому 
виробничому циклу. За першу 
декаду квітня вони видали до
датково сотні тонн металу.

Змагаючись на честь міжна
родного свята, гірники шахти 
«Ніканор» тресту «Ворошилов- 
вугілля» відвантажили вже 12-й 

> ешелон надпланового палива,

Волгодонбуд. Загальний вигляд готового трубопроводу і будів
ництва насосної станції Маринівського району.

Фото С. Кропивницького (Прескліше РАТАУ).

Вода йде в донський степ
Нинішня весна назавжди ввійде 

в історію південних районів нашої 
країни, як весна здійснення віко
вої мрії хліборобів про воду. Жи
вотворну вологу одержать сто ти
сяч гектарів посушливих полів. З 
них 65 тисяч гектарів забезпечать 
водою Донський магістральний і

Для висотних
Колектив Харківського заводу 

електромонтажних виробів вико
нує замовлення будівельників ви
сотних будинків Москви. Відван
тажено партію електроштабелерів 
для механізації транспортних опе
рацій. Такий механізм може підні-

Вузи України—будовам комунізму
Вищі учбові заклади України 

вносять свій вклад у споруджен
ня великих будов комунізму. В 
цьому році на допомогу проекту

На Україні завершено сезон цукроваріння
Заводи Головного управління 

цукрової промисловості Українсь
кої РСР успішно завершили сезон 
цукровар ння. Вироблено цукру 
па десятки мільйонів пудів біль

Впорядкування районних центрів
В багатьох районних центрах 

Ізмаїльської області провадяться 
великі роботи по впорядкуванню 
і новому будівництву. В Новій 
Іванівці споруджені будинки ра
йонної Ради, райкому партії, ма
газина, чайної, закінчується мон

видобутого з початку року. 
Бригада знатного комбайнера 
Тихопа Михайлова майже под
воїла видобуток.

Колектив Харківського заводу 
«Світло шахтаря» в рахунок 
зобов'язань, взятих на честь 
свята, вже виготовив 10 транс
портерів, 5 вугільних комбай
нів і на два мільйони карбо
ванців запасних частин до них.

Нафтовики Борислава вирі
шили завершити 4-місячну 
програму до 23 квітня. З по
чатку місяця підприємства трес
ту «Бориславнафта» значно ви
переджають графік видобутку. 
За рахунок зниження собівар

Нижньо-Донський розподільний 
канали.

8 квітня будівники Цимлянсько
го гідровузла спрямували потоки 
води в Донський магістральний 
канал. На 28 кілометрі магістраль
ного каналу вода звернула в 
Нижньо-Донський канал і пішла 
вглиб степу.

будинків Москви
мати груз вагою в 500 кілограмів. 

Електромонтажники виготовили 
і достроково відвантажили велику 
партію виробів з пластмаси для 
внутрішнього оздоблення висот
них будинків.

вальникам і будівникам гідроспо
руд у вузах республіки розробля
ються 230 наукових тем.

ше, ніж за сезон 1950—1951 рр. 
Значно перевиконали свої завдан
ня Вінницький, Полтавський, Хар
ківський та інші цукротрести.

таж нової електростанції, розбито 
парк. Тепер усі районні центри 
області мають електростанції, кі
нотеатри, готелі, хлібопекарні, 
промкомбінати з цехами побуто
вого обслужування.

тості видобутку нафти в пер
шому кварталі одержано 530 
тисяч карбованців надпланової 
економії.

Хлібороби Миколаївської об
ласті змагаються за скорочення 
строків весняних польових ро
біт при відміпній якості. Сівбу 
ранніх колоскових і соняшника 
вже закінчено в сільгоспарті
лях 5 районів. У Снігурівсь- 
кому районі кожний четвертий 
гектар колоскових посіяно пе
рехресним або вузькорядним, а 
соняшник — квадратно-гніздо
вим способами.

(РАТАУ).
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Зустрінемо Першотравень достойними 
виробничими подарунками!

Школа, сім‘я
і громадськість

Гірники дотримують слова
Успішно здійснює передтрав- 

неві соціалістичні зобов'язання 
колектив управління дренаж
них шахт Семенівського тресту. 
План гірничих виробок першо
го кварталу значно пере
виконано. Собівартість робіт 
знижена па 7 процентів.

На шахтах немає жодного 
робітника, який би не вико
нав норми.

Ці успіхи—результат дійово
го змагання між машиністами 
насосів, підіймальних лебідок, 
електрослюсарів, теслярів.

Гірники наполегливо борють
ся за високу якість робіт, еко
номне витрачання матеріалів 
і електроенергії, підвищення 
культури виробництва.

У нас періодично скликають
ся наради робітників з окремих 
професій. На цих нарадах об
говорюються питання про шля
хи підвищення продуктивності 
праці, кращого догляду і ви
користання механізмів, якість 
їх ремонту тощо.

Ми доводимо до свідомості

Стахановці—залізничники
Залізничники станції Олек

сандрії в передтравневому со
ціалістичному змаганні множать 
трудові успіхи.

Хороших показників доби
лась бригада колійників 11 
дистанції тов. Гайдара. Впро
вадивши почин знатних нова
торів тт. Жандарової і Агафо- 
нової, бригада з місяця в мі
сяць утримує колію своєї діль
ниці з оцінкою «відмінно».

Переймаючи досвід роботи 
тов. Гайдара, у відмінному ста
ні утримують колію своїх діль
ниць і бригади тт. Красюка, 
Руденка, Матяша, Половини.

Перемогу в соціалістичному 
змаганні здобув і колектив 
майстерні дистанції, перевико

Подолати відставання на весняно-польових роботах
Запізніла весна цього року 

вимагає від керівників колгос
пів, МТС, райсільгоспвідділу 
оперативного, чіткого керів
ництва весняно-польовими ро
ботами. Кожна прогаяна година 
робочого часу нині варта дня.

Проте в колгоспах району, 
обслужуваних Олександрійсь
кою МТС, не зважають на ці 
обставини, зволікають розгор
тання масових польових робіт.

Ще 8—9 квітня у переваж
ній більшості колгоспів скла
лися всі умови па великих ма
сивах повним ходом провадити 
закриття вологи та сівбу.

Але мокрі настрої, якими об- 
тяжені деякі керівники кол
госпів і МТС, призвели до зво
лікання весняно-польових ро
біт.

Тракторна бригада № 16 
Олександрійської МТС (бригадир 
т. Яценко), яка обслуговує кол
госп «Перше травпя», хоч і 
своєчасно включилась у посівні 
роботи, але через нерозпоряд
ливість голови правління т. Бі- 
лоуса і дільничного агронома 
МТС т. Журбенка згаяла ба
гато часу. Вопи пе подбали 

кожного машиніста насоса, що 
без його чіткої роботи ІІІ один 
прохідник не може успішно ви
конувати завдання.

Підвищення вимогливості, 
контроль, активізація всіх шах
тарів дають непогані резуль
тати. Кріпильник т. Коваленко 
звернув увагу на неякісне за
готовлення лісоматеріалу, що 
приводило до зниження продук
тивності праці на ЗО процентів. 
Цей серйозний педолік зараз 
ліквідовапо.

Передгравневе змагання, в 
яке включились всі гірники, 
приносить добрі результати. 
Особливо високих показників 
добиваються почесний шахтар 
тов. Макаренко, прохідник тов. 
Куйда, які день у день вироб
ляють по півтори норми.

Всенародне свято наш колек
тив зустріне визначними вироб
ничими успіхами.

В. Мелешко, 
начальник управління дренажних 

шахт Семенівського тресту.

навши вдвічі план першого 
кварталу.

Готуючи гідну зустріч 1 Трав
ня, ковалі майстерні Сергій 
Андрійович Куліков і Посип 
Петрович Вернега та молотобой- 
ці тт. Додатко і Остапов змінні 
завдання виконують на 157 
процентів. Ще кращих показ
ників у роботі добився слюсар 
Іван Автономович Яковлєв. 200 
процентів норми дає він за 
зміну.

Виробничих успіхів з дня на 
день добиваються і працівники 
служби руху.

Чергові по станції тт. Ірклей, 
Чорновол, Красюк, організую
чи роботу своїх змін по зарані 
продуманому плану, добились 
безаварійності в роботі.

про нормальне постачання паль
ного і посівного матеріалу. З 
цих причин кілька годин не 
працював трактор «ХТЗ— 
НАТІ», половину робочого дня 
11 квітня простояв трактор 
«ХТЗ» з квадратно-гніздовою 
сівалкою СІП—6. У цьому ж 
колгоспі достиглий масив зябу 
площею близько 150 гектарів 
залишався день пеборонованим.

Самопливом розгортаються 
польові роботи в артілі імені 
Ворошилова. Відсутність керів
ництва з боку голови правлін
ня артілі т. Жежері підтверд
жують факти поганої організа
ції праці на полі. Так, борону
вання зябу і сівба вівса живим 
тяглом провадились скопом.

Крім того, допускаються по
рушення агротехніки. У ріль
ничій бригаді т. Рибака па 
сівбі працюють сівалки з 
нерівномірно розставленими 
сошниками.

Неприпустимо зволікають по
льові роботи і в колгоспах 
«Шлях до соціалізму», імені 
Хрущова та інших.

Олександрійська МТС (дирек
тор т. Горбенко, головний агро

Трудова перемога 
вугільників

Іїизначну трудову 
перемогу здобув ко
лектив Байдаківського 
вуглерозрізу. 11 квіт
ня він добився найви
щого виробітку. За до
бу виконано виробни
чий план майже на 
200 процентів.

Гірники, ставши на 
передтравневу стаха- 
новську вахту, дали 
слово закріпити ви
робничий успіх, зуст
ріти міжнародне свя
то трудящих новими 
виробничими подарун
ками.

П. Носовсьиий, 
голова шахткому Байда- 

ківського вуглерозрізу.

В перші дні 
виробничого сезону

З трудовим піднесенням пра
цює колектив цегельного за
воду № 2.

Ставши на передтравневу 
стахановську вахту, робітники, 
інженерно-технічні працівники 
і службовці зобов'язались дост
роково виконати квітневий ви
робничий план, своєчасно під
готувати сушильні майданчики, 
на п'ять днів раніше встанов
леного строку пустити в дію 
кільцеву піч, випустити 80 
процентів продукції першого 
сорту.

З перших днів виробничого 
сезону цегельники набирають 
високі темпи. 11 квітня виго
товлено 60 тисяч штук цегли- 
сирцю. Це на 10 тисяч штук 
більше, ніж передбачено пла
ном.

ном т. Байда) не забезпечили 
своєчасного включення в роботу 
всіх тракторів, а потужний 
трактор «С—80», запланований 
бригаді т. Назарова, досі пере
буває па садибі МТС. Вже 
тепер дають себе взнаки наспіх 
розроблені бригадні плани по
льових робіт. У тракторній 
бригаді №1, наприклад, наяв
ність причіпного інвентаря не 
забезпечує виконання в строк 
всіх весняно-польових робіт. 
Проте дійові заходи для ви
правлення цих недоліків не 
вживаються.

Великий рахунок слід пред'
явити керівникам і спеціалістам 
райсільгоспвідділу. Вони не 
організовують хліборобів на 
своєчасне проведення весняно- 
польових робіт.

Нині немає важливішого 
завдання, ніж своєчасне закрит
тя вологи і проведення сівби 
в стислі строки і на високому 
рівні агротехніки. На це слід 
мобілізувати всі сили.

С. Михайлов, 
агроном-інспектор держінспекції 

по визначенню врожайності.
В. Смоляр.

Для здійснення величної 
справи побудови комунізму в 
нашій країні потрібні ідейно за
гартовані, культурні і досвідчені 
кадри. Більшовицька партія, 
радянський уряд, багатомільйон
ний народ нашої Батьківщи
ни оточують школу повсяк
денними турботами, створюють 
всі умови для навчання і ви
ховання дітей. Тільки в нашій 
країні діти трудящих мають 
змогу одержувати середню і 
вищу освіту.

Підсумки роботи шкіл міста 
за третю чверть показали, що 
на основі поліпшення навчаль
но-виховної роботи колективи 
багатьох шкіл досягли деяких 
успіхів. Переважна більшість 
учнів одержала міцні знання 
з основ наук, показує зразки 
дисципліни.

Однак, ми ще не позбулися 
в своїй роботі серйозних недо
ліків. В школах міста ще є 

і 497 учнів, які не встигають, 
а успішність за третю чверть 
становить 92 проценти. Знизи
лась в порівняні з першим 

1 півріччям успішність в серед
ній школі №2 і семирічній— 
№8. Низька успішність учнів 
залишається в середній школі 
№ 12 і початкових—№ 9 та 

; № 11.
Відставання цих шкіл пояс

нюється, насамперед, відсутніс
тю наполегливої боротьби 
вчителів за глибокі і міцні 
знання учнів, відірваністю 
шкіл від громадськості, сім'ї.

В школах, які тримають 
тісний зв'язок з сім'єю, гро
мадськими організаціями, там 
помітне поліпшення навчально- 
виховної роботи серед дітей. 
Ось приклад. Партійна, проф
спілкова і комсомольська орга
нізації Олександрійської бри
кетної фабрики не обмежують
ся лише поданням семирічній 
школі №7 допомоги в ремонті 
та обладнанні. Вони налагоди
ли творчий зв'язок з учитель
ським колективом, допомагають 
у налагодженні роботи серед 
піонерів і школярів, що в знач
ній мірі сприяє підвищенню 
успішності і дисципліни в цій 
школі.

Зпачну допомогу подають 
школам партійні та профспіл
кові організації, адміністрація 
тресту «Олексапдріяву гілля», 
педучилища та інші.

Надто важливе значення у 
зміцненні дисципліни і підви
щенні успішності учнів мас 
виховання дітей в сім'ї. Пра
вильно роблять ті батьки, які 

І систематично і глибоко кон
тролюють навчання і поведінку 
своїх дітей, виховують у них 
високу політичну свідомість, 
повагу до старших, любов до 
праці, тримають тісний зв'язок 
з школою. Прикладом в цьому 
відношенні служать батьки: 
тт. Гуляєв —гірник шахти №3, 

і Соловйов — робітник заводу 
«Червоний ливарник», Альошин 
—керуючий трестом «Олексан- 
дріявугілля», Повстяна—кол
госпниця артілі імені Леніна 
та багато інших.

Та, па жаль, серед учпів 

шкіл міста є діти, які порушу
ють шкільний режим, відстають 
у навчанні, непристойно пово
дять себе в громадських міс
цях. Взяти приміром дітей 
голови колгоспу імені Хрущова 
тов. Тараненка, заступника 
керуючого трестом «Укрвугле- 
монтаж» тов. Хахановського, 
робітника рудоремонтного за
воду тов. Соломки, працівни
ків змішторгу тт. Чирви та 
Горба, головного інженера бу
дівельного управління т. Усен- 
ка, учні яких навчають
ся погапо, порушують дисцип
ліну; нерідко їх можна ба
чити на вулицях міста пізно 
ввечері.

В чому ж справа? Чому ці 
учні погано навчаються, пус
тують в школі й на вулиці? 
Причипа ясна—їхні батьки не 
цікавляться, де і з ким прова
дять вільний час едн, чи доч
ка, рідко заходять до школи, 

І вірять дітям на слово і не пе
ревіряють, як вони вчаться в 
школі і виконують завдання 
дома. Нерідко буває, коли бать
ко або мати підкупають дітей 
різними подарунками, ніби жа
ліючи дитину, не привчають її 
до корисної праці, дозволяють 
бути присутніми на вечорах і 
таке інше.

Звичайно,,, що цих хибних 
методів вихожйя треба уника
ти і чим скоріше, тим краще. 
Первинні партійні, профспілко
ві і комсомольські організації, 
керівники підприємств та ус
танов повинні постійно ціка
витись, як виховують дітей пра
цівники їхнього колективу, 
створювати громадську думку 
про окремих нерадивих батьків 
та учнів.

Особливо важливу роль у фор
муванні політичного і ділового 
кругозору дітей і вихованні у 
них почуття радянського пат
ріотизму відіграють театри, кі
но, бібліотеки та інші куль
турно-освітні заклади. Проте 
мало чим можна похвалитися 
у нашому місті. Адміністрація 
музично - драматичного театру 
зовсім не дбає про підготовку 
дитячих п'єс. Для дітей шкіль
ного віку ставились п'єси «Ве
сілля в Малинівці», «Не суди
лося» та інші. У кінотеатрі 
імені 1 Травня більшість ди
тячих кіносеансів провадиться 
в час, коли в школах іде нав
чання. Треба корівникам теат
рів перебудувати свою роботу, і 
проведення всіх дитячих сеан
сів погоджувати з адміністра
цією шкіл.

Щоб забезпечити повне ви
конання історичних постанов 
більшовицької партії з ідеоло
гічних питань, батьки, партійні 
і громадські організації, трима
ючи тісний зв'язок з педаго
гічними колективами, повинні 
невпинно дбати про піднесення 
рівня навчально-виховної робо
ти в школах, виховувати учнів
ську молодь активними будів
никами комунізму.

І. ГІдулянов, 
зав. міським відділом 

народної освіти.
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Над картою Радянської Батьківщини

ПЕРША СЕРЕД РІВНИХ
Великий 

російський 
народ

Подивіться на карту світу. 
Величезні простори на сході 
Квропи і на півночі Азії, наче 
гігантський стяг, пофарбовані 
в червоний колір—колір бороть
би і життя. Це—наша Батьків
щина—Союз Радянських Соціа
лістичних Республік.

У багатонаціональній друж
ній, братерській сім'ї народів 
СРСР, створеній великими вож
дями Леніним і Сталіним, про
відне місце належить першій се
ред рівних, найбільшій і най- 
могутнішій—Російській Радян
ській Федеративній Соціалістич
ній Республіці.

Російсйсий парод—провідна 
нація серед народів СРСР. З 
двохсот мільйонів чоловік насе
лення нашої країни понад 109 
мільйонів проживає в РРФСР, у 
тому числі—понад 80 мільйонів 
росіян. Російський народ живе 
по-братерському, в тісній єдності 
і співдружності з народами 15 ін
ших союзних республік СРСР, з 
усіма національностями і народ
ностями, що населяють Російсь
ку ФедераціщДЧі складу РРФСР 
входять 12 автономних радян
ських соціалістичних республік 
і 10 національних округів, наро
ди яких тільки при радянській 
владі дістали можливості буду
вати своє життя, своюекономі- 

—ку, свій побут, свою культуру— 
соціалістичну змістом, націо
нальну формою.

РРФСР перша серед рівних 
тому, що великий російський 
народ—найбільш видатна нація 
серед націй, які населяють на
шу країну.

Росія—батьківщина ленініз
му. Російський народ, запалюва
ний партією більшовиків, вели
кою партією Леніна—Сталіна, 
першим підняв прапор Жовтне
вої революції, згуртував і повів 
за собою народи колишньої цар
ської Росії па боротьбу за вла
ду Рад, за соціалізм.

Російський народ йшов пер
шим в індустріалізації країни 
і колективізації сільського гос
подарства. Великий Сталін пал
ко дякував російському наро
дові за героїзм, виявлений у 
Великій Вітчизняній війні, за 
його ясний розум, безстраш
ність і терпіння.

Великий російський народ у 
післявоєнні роки проявив вели
чезний трудовий героїзм. Достро
ково виконавши плани після
воєнної сталінської п'ятирічки, 
він подав всебічну допомогу 
трудящим всіх братніх радян
ських республік у відбудові і 
дальшому розвитку народного 
господарства і культури, у під
несенні матеріального добробу
ту всього населення СРСР.

Російський народ своїм при
кладом у боротьбі і творенні 
нового життя запалює всі на
роди СРСР на самовіддану пра
цю, вказує їм шлях і впевне
но веде вперед до кому
нізму.
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Не злічити багатств землі Російської
Російська Федерація—най

більша республіка СРСР і за 
своєю територією. Площа її— 
17 мільйонів квадратних кіло
метрів—понад 75 процентів усієї 
площі СРСР. Вона вдвічі більша 
від СІІІА і в 70 разів—від 
Великобританії! Швидше ніж 
пролітає гарматний снаряд обер
тається земна куля навколо 
своєї осі, але потрібні цілих 10 
годин, щоб територія РРФСР 
пройшла під сонцем.

Береги РРФСР омивають 12 
морів і три океани. По її про
сторах течуть найбільші ріки: 
Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур. 
За запасами гідроенергії вона— 
перша країна в світі. В морях, 
ріках і озерах—незліченні риб
ні багатства.

Величезні простори півночі 
РРФСР на карті пофарбовані в

Велика Жовтнева соціалістич
на революція здійснила спокон
вічні сподівання трудового се
лянства. Понад 150 мільйонів 
десятин землі, якими володіли 
поміщики і буржуазія, цар і мо
настирі, перейшли до рук се
лян Радянської Росії.

Але земля, сама земля без 
машин, добрив і агрономічної 
науки, ще не могла принести се- 
лянинові-біднякові і середнякові 
визволення від куркульської ка
бали, від злиднів і темноти.

Партія більшовиків повела 
селян по новому колгоспному 
шляху, по шляху, вказаному 
Леніним і Сталіним, по шляху 
заможного і щасливого життя. 
Колективізація допомогла се- 
ляпству пересісти з дерев'яної 
сохи на трактор. Завдяки ко
лективізації докорінно зміни
лись характер і структура сіль

Викопуючи план сталінських 
п'ятирічок, радянський народ 
менш як за 13 років пробіг 
відстань у 50—100 років,— 
відстань, яка відділяла по рів
ню промислового розвитку СРСР 
від передових країн світу. Ан
глії для такого стрибка потріб
но було майже 200 літ. За роки 
передвоєнних п'ятирічок Росій
ська Федерація стала країною 

зелений колір. Це—лісові ма
сиви, що розкинулись на ти
сячі кілометрів. Тут зосеред
жено більше третини лісових 
багатств світу: сотні деревних 
порід—від карликової берези, 
яка вкриває обледенілі скелі 
Польського півострова, до пальм 
і цитрусових, вічно зелених 
порід у субтропіках Кавказу.

Незліченні багатства землі 
Російської. Але воістину каз
кові скарби знаходяться в її 
надрах—на Уралі і в Кузбасі, 
в Хібінах і Підмосков'ї, в Пе
чорському басейні і на Дале
кому Сході. За розвіданими за
пасами кам'яного вугілля наша 
країна займає друге місце в 
світі, 90 процентів його зосе
реджено в РРФСР. В одному 
лише Кузбасі—450 мільярдів 
тонн вугілля. В СРСР більше 

Житниця країни соціалізму
ського господарства Російської 
Федерації. Якщо до революції 
тут сіяли переважно жито, то те
пер провідною культурою стала 
пшениця. Розширились площі 
посівів цукрових буряків, льо
ну, кукурудзи, гречки, рису.

Перед Великою Вітчизняною 
війною РРФСР збирала 60 про
центів усіх зернових культур в 
країні. В зв'язку з цим, як 
вказував товариш Сталін на 
XVIII з'їзді партії, база товарно
го зерна перемістилась з Укра
їни, яка вважалась раніше жит
ницею пашої країни, на північ і 
схід, тобто в РРФСР.

Колгоспи і радгоспи досягли 
великих успіхів у своєму роз
витку тільки завдяки допомозі 
з боку держави тракторами, ма
шинами, кредитами, добривами. 
В минулому році понад дві тре
тини всіх польових робіт у кол

Республіка передової індустрії
високорозвипеної промислово
сті. В 1940 році валова про
дукція великої промисловості 
РРФСР у 12 разів перевищу
вала рівень 1913 року. Тут випу
скалось понад 65 процентів усієї 
промислової продукції СРСР.

Глибоко змінився і характер 
промислового виробництва. До
революційна Росія ввозила зза 
кордону буквально все—від ме

половини всіх світових запасів 
залізної руди, з яких 80 про
центів знаходиться в РРФСР. 
У межах Російської Федерації 
зосереджено близько 95 про
центів запасів торфу і 50 про
центів загальносоюзних запа
сів нафти. Тут знаходяться най
більші поклади золота і плати
ни, кольорових і рідкісних ме
талів, будівельних матеріалів і 
цінних мінералів, які йдуть па 
виготовлення добрив.

Волею партії більшовиків, 
! генієм великого Сталіна, само

відданою працею радянського 
народу багатства надр Росій
ської Федерації дедалі ширше 
ставляться па службу усього 
Радянського Союзу, для вели
кої мети—побудови комунізму.

госпах проводили МТС. При 
цьому вся оранка і три чверті 
сівби були механізовані. В 1951 
році комбайнами зібрано 68 про
центів зернових. Величезна 
кількість колгоспів електрифіко
вані.

Успіхи, досягнуті в рільниц
тві, забезпечили бурхливий роз
виток поголів'я підвищення про
дуктивності громадського тва
ринництва у колгоспах і рад
госпах. Лише протягом мину
лого року колгоспи РРФСР до
бились приросту великої рога
тої худоби на 10 проц., сви
ней—на 25 проц., овець і кіз— 
на 16 проц. і птиці—більш як 
у півтора раза.

Зростання громадського ба
гатства колгоспів забезпечило 
неухильпе підвищення замож
ності колгоспників, культури 
колгоспного села.

талорізальних верстатів до гасо
вих ламп. Тепер же підприєм
ства Російської Федерації виго
товляють трактори і автомобілі, 
комбайни і літаки, небачені в 
світі парові турбіни і гідрогене
ратори, кораблі і гігантські про
катні стани, радіоприймачі і 
телевізори, а також велику кіль
кість іншої продукції.

Невпізнанно змінилось облич

чя країни. До революції про
мисловість Росії зосереджува
лась у центрі—навколо Москви 
і Петербурга. Нескінченні про
стори Південного Сходу, Сибі
ру, Півночі являли собою глухі 
місця, де, за визначенням 
В. І. Леніна, панувала напів- 
дикість і справжня дикість. За 
роки радянської влади проми
словість досягла високого роз
витку в усіх кінцях Російської 
Федерації. В Заволжі створено 
друге Баку, на берегах Печори 
видобувається вугілля і нафта, 
справжньою кузнею країни став 
старий Урал, найбільшою ву
гільною кочегаркою—Кузбас. 
Далеко на сході, на берегах 
Амура, виникло місто юності— 
Комсомольськ. Лише за останні 
8—9 років понад 70 нових міст 
з'явилось на карті РРФСР.

Вся Російська Федерація—в 
риштуваннях новобудов. Коли б 
ми могли піднятись так високо, 
щоб звідти можна було оглянути 
всю країну,—ми б побачили, як, 
переборюючи морози і хуртови
ни, будівники споруджують Куй- 
бишевську і Сталінградську гід
ростанції, прокладають гігант
ський канал, який з цієї весни 
з'єднає великі російські ріки 
Волгу і Дон, як створюються 
нові підприємства і закладають
ся нові міста.

Русь 
вже не та 
і росіяни 

не ті
Тепер у Російській Федера

ції налічується 119 тисяч по
чаткових, семирічних і середніх 
шкіл, в яких навчається 20,6 
мільйона чоловік. У 7 разів 
зросла кількість вищих учбових 
закладів. В 1914 році їх було 
71, а тепер 502, з 697 тися
чами студентів.

Не менш бурхливими темпа
ми зростає і сітка культурно- 
освітніх закладів. Тут налі
чується 21 тисяча лише сіль
ських і колгоспних клубів, по
над 12 тисяч бібліотек. У 
РРФСР видається величезпа 
кількість книг. За роки радян
ської влади багатомільйонними 
тиражами вийшли твори Маркса, 
Енгельса, Леніна, Сталіна.

Повсякденне піклування біль
шовицької партії, радянського 
уряду і особисто товариша 
Сталіна про виховання нашого 
народу в дусі комунізму, все
світньо-історичні перетворення, 
що відбулися в СРСР, визначи
ли і той глибокий процес онов
лення людей, який за роки ра
дянської влади відбувся в країні.

І саме тому сьогодні ще яскра
віше і значніше звучать слова, 
сказані А. 0. Ждановим у 1946 
році: «Ми вже не ті росіяни, 
якими були до 1917 року, і 
Русь у нас вже не та, і харак
тер у нас не той. Ми зміни
лись і зросли разом з тими ве
личезними перетвореннями, які 
докорінно змінили обличчя на
шої країни».

(РАТАУ).



4 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Неділя, 13'квітня 1952 р.

МІЖНАРОДНИЙ огляд

Група заводів Міністерства важкого машинобудування присту
пила до спорудження унікального конвейєра для доставки книг в 
бібліотечні і читальні зали нового приміщення Московського універ
ситету на Ленінських горах, будівництво якого закінчується в найближ
чі місяці.

Центральне книгосховище університету розташоване між 10 і 
21 поверхами головного корпуса. В цьому книгосховищі буде роз
міщено близько 1.200 тисяч томів. Загальна довжина його книжкових 
полиць досягає майже 20 кілометрів. На різних поверхах приміщення 
обладнується 14 читальних залів. За попередніми даними в години 
найбільшого напливу читачів у ці зали повинно буде доставлятись 
понад тисяча книг на годину.

Інженери центрального проектно-конструкторського відділу 
тресту „Союзпроммеханизация" розробили конструкції конвейєра, що 
буде доставляти книги зі сховища в читальні зали і назад. „Подорож" 
книги з найдальшого сховища до читального залу буде тривати 
п'ять хвилин. Цей конвейєр по зручності транспортування, числу місць 
автоматичного розвантаження і новизні обладнання не має собі рівних 
в світі.

Зараз на одному з московських експеріментальних заводів за
кінчилось випробовування дослідної моделі конвейєра. Побудована в 
натуральну величину в розрізі одного поверху, вона показала хороші 
експлуатаційні якості.

На знімку: головний конструктор Д. К. Суханов випробовує 
вузли дослідного конвейєра.

Фото. Н. Ситнікова. Прескліше ТАРС.

По нашому місту і району
Виробнича практика студентів

Студенти Олександрійського 
технікуму підготовки культос
вітніх працівників виїхали на 
виробничу практику.

За планом технікуму кожен 
студент склав індивідуаль
ний план проходження вироб
ничої практики.

З великою наполегливістю 
поєднують теоретичні знання,

Підготовка кадрів механізаторів
Днями Олександрійська шко

ла механізації сільського гос
подарства провела черговий 
випуск слухачів.

247 трактористів з п'ятимі
сячним строком навчання та 
90 чоловік з двомісячним 
строком, а також 109 комбай
нерів, набувши теоретичні знан
ня, виїхали до МТС нашої об
ласті, щоб з честю трудитись 
на соціалістичних ланах.

Багато випускників закінчи
ли навчання з оцінкою „від

Легкові таксі на вулицях Олександрії
Зростає і впорядковується 

шахтарська Олександрія. На 
центральній магістралі міста— 
по Жовтневій вулиці виріс 14- 
квартирний будинок для стаха- 
новців тресту „Укрвуглемон- 
таж".

В найближчий час тут поч
неться спорудження Будинку 
інженера і техніка.

Близько 1000 квадратних 
метрів житлової площі одер
жать до 1 травня гірники трес

Практична робота юннатів
Юннати Протопопівської се

редньої школи набуті теоре
тичні знання закріплюють на 
практичній роботі.

Під керівництвом учителя- 
біолога тов. ГІідгорного складе
но план роботи на пришкіль
ній ділянці. Тут діти вже зак
лали парники та посадили 0,10 
гектара плодового саду. На 
площі навколо школи вони по
садили багато декоративних 
дерев.

набуті в технікумі, з практич
ною роботою в бібліотеках 
вашого міста студенти Юлія 
Чекаленко, Марія Попова, Лі
дія Лагута.

Бібліотечні працівники тт. 
Турбаївська, Півник та інші 
подають допомогу молодим 
спеціалістам в оволодінні май
стерністю бібліотечної справи.

мінно". Серед них трактористи 
тт. Донченко, Згривець, Заб- 
родна, Балімов, Логвин, ком
байнери тт. Плахотній, Литви- 
ненко. Шинкаренко, Огаренко 
та інші.

До кінця цього місяця шко
ла ще випустить трактористів 
для роботи на дизельних трак
торах і комбайнерів буряко
комбайнів.

В травні закінчать навчання 
82 водії самохідних комбайнів.

ту „Олександріявугілля *. В ро
бітничому селищі Перемога 
буде здано в експлуатацію та
кож амбулаторію.

Розвивається комунальне гос
подарство і міський транспорт. 
На вулицях Олександрії поча
ли курсувати легкові таксі „По- 
беда“. Незабаром між містом і 
селищами розпочнеться рух 
комфортабельних автобусів 

І „ЗІС—155“.

Активну участь беруть шко
лярі і в озелененні рідного се
ла. Кожен з них зобов'язався 
на вулицях і в сільському пар
ку посадити по 20 садженців 
плодових та декоративних де
рев.

В колгоспі імені Леніна діти 
розпочали посадку шовкович
ного саду.

М. Ткач, 
директор Протопопівської 

середньої школи.

22-й з'їзд 
комуністичної партії 

Великобританії
11 квітня в Лондоні відкрився 

22 з'їзд комуністичної партії Ве
ликобританії.

З'їзд відкрив заступник голови 
виконкому компартії Великобри
танії Палм Датт. Він відзначив 
зростання впливу компартії серед 
англійського народу і вказав, що 
в країні провадиться запеклий 
наступ на життєвий рівень народу 
з метою знайти кошти для прове
дення нав'язаної американцями 
політики підготовки війни.

Заключні слова Палм Датта, 
присвячені міцніючому з кожним | 
днем таборові миру, на чолі якого 1 
стоїть, найвеличніший геній люд
ства И. В. Сталін, учасники з'їзду 
зустрічають бурхливою овацією.

З політичною доповіддю висту- 
I пив генеральний секретар компар

тії Гаррі Полліт.
На з'їзді були оголошені приві

тання ЦК Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Індії та кому
ністичних партій інших країн.-----«-----

Заява Англійського 
комітету захисту миру

1 Генеральний секретар Англій
ського комітету захисту миру 
Данкен Джонс у заяві для преси 
8 квітня обвинуватив англійські 
власті в тому, що вони чинять в 
Малайї такі воєнні злочини:

1) Убивства і масове винищення;
2) безглузді спустошення і зни

щення власності;
3) навмисні бомбардування не- 

захищених населених пунктів;
4) масові каральні заходи;
5) повальні арешти.
У заяві говориться: „Англія не

се за це пряму відповідальність, 
від якої ми не можемо сховатись 
за спиною американців. Для Анг
лії не може бути миру, поки не 
встановиться мир у Малайї і Ко
реї. І в Малайї, і в Кореї мир мо
же бути забезпечений лише на 
основі щирих переговорів, при
пинення вогню, відмовлення від 
спроб нав'язати рішення силою і 
відмовлення від злочинних дій 
проти населення".

ПОДІЇ В КОРЕЇ
11 квітня на фронтах особливих 

змін не сталося. Зенітна артилерія 
Народної армії і загони стрільців- 
мисливців за літаками збили один 
винищувач противника.

-----♦-----
ПЕРЕГОВОРИ ПРО 
ПЕРЕМИР'Я В КОРЕЇ
У повідомленні кореспондента 

агентства Сіньхуа з Кесона від 9 
квітня говориться:

На сьогоднішньому засіданні 
підкомітету по пункту 3-му по- | 
рядку денного переговорів про 
перемир'я в Кореї не було досяг
нуто ніякого прогресу, бо амери
канці додержуються своєї старої 
позиції і не висувають ніяких но
вих пропозицій.

Делегат корейської і китайсь
кої сторони нагадав їм, що ще до 
27 січня, коли підкомітет передав 
на розгляд штабних офіцерів пи
тання, які стосуються деталей 
пункту 3-го, корейська і китайсь
ка сторона цілком ясно заявила, 
що вона відхиляє нерозумну ви
могу встановити обмеження щодо 
аеродромів у Кореї.

Оскільки американські штабні 
офіцери наполягали на цій вимо
зі, рівносильній втручанню у внут
рішні справи Кореї, і відмовляли
ся зняти її, корейська і китайсь
ка сторона запропонувала відно
вити роботу підкомітету і розв'я
зати питання про обмеження що
до аеродромів поряд з питанням 
про кандидатури нейтральних 
країн.

-----♦-----
Про наступну відставку 

Ейзенхаусра
Білий дім (резиденція президен

та США) повідомив, що з 1 черв
ня ц. р. генерал Ейзенхауер звіль
няється від посади командуючого 
„союзними військами в Європі". 

(ТАРС).

Трудові подвиги китайських 
селян

Швидко відбудовується і йде 
по шляху неухильного піднесення 
сільське господарство Китаю, виз- 

I волене від феодальних пут демо
кратичною аграрною реформою.

! Ця реформа вже повністю прове
дена на території, яку населяють 
понад 310 мільйонів чоловік. В 

; цьому році землю одержаїь всі 
| трудящі селяни країни.

В китайському селі відбуваю
ться величезні перетворення. Так, 
у селі Чжананьцун (Східний Ки
тай) раніше з 80 господарств 50 
мали жалюгідні клапті землі або 
були зовсім безземельними. 70 
процентів оброблюваної селянами 
землі належало поміщикам. Три 
чверті врожаю трудівники полів 
зобов’язані були віддати у вигля
ді орендної плати за землю і на 
сплату численних податків.

Тепер у Чжананьцуні нема без
земельних селян. Жителі села з 
небувалим трудовим піднесенням 
працюють на своїй землі.

Аграрна реформа, повсякденна 
допомога, яку подає селянству на
родний уряд, відкрили перед сіль
ським господарством Китаю вели
чезні перспективи дальшого і ще 
успішнішого розвитку. На північ
ному сході Китаю врожай зерно
вих у минулому році на 7.6 про
цента перевищив рекордний збір 
1943 року. На північному заході 
країни врожай пшениці був на 
17,4 процента вищий, ніж у 1950 
році. Збір бавовни перевищив най
вищий довоєнний рівень на 17,8 
процента. В цьому році плануєть
ся дальше збільшення сільсько
господарського виробництва: по 
зернових на 8 процентів і по ба
вовні на 20 процентів.

Великі демократичні перетво
рення в Китаї піднесли на новий 
ступінь політичну активність і сві
домість селян, пробудили їх твор
чу ініціативу. Тепер у країні йде 
широка підготовка до проведен
ня масової весняної сівби. Для 
забезпечення високих урожаїв бу
дується безліч нових каналів, во
дойм, іригаційних систем.

Газета „Гуанмінжібао" пові
домляє, що в цьому році в про
вінції Шаньдунь було запланова
но викопати 200 тисяч колодязів, 
але завдяки великому патріотич
ному піднесенню селян завдання 
значно перевиконано. Тільки в 
районах Дзяоджоу і Чанвей вико
пано 309 тисяч колодязів.

Цими днями народний уряд Ки
таю нагородив орденами групу тру
дящих селян. У зв'язку з цим газета 
„Дагунбао" писала: „Нагороджен
ня трудівників полів є подією, 
яка не має прикладу в історії кра
їни і відбиває видатні успіхи, до
сягнуті в розвитку сільського гос
подарства нового Китаю".

Наслідки американського 
диктату

Три роки тому у Вашингтоні 
представники США та їх одинад
цять портперів підписали агресив
ний Північно-атлантичний договір 
—програму війни і агресії заоке
анських претендентів на „світове 
панування".

Американські правлячі кола ви
рішили відсвяткувати цю чорну 
дату. Проте їх старання не увін
чались успіхом. Парадний галас, 
який мав на меті створити види
мість якихсь „досягнень" Атлан
тичного блоку, з тріском прова- 

Страйковий рух в
Трудящі капіталістичних країн 

посилюють опір політиці імперіа
лістичних правлячих кіл, які ве
дуть наступ на життєвий рівень 
робітничого класу. Початок квітня 
відмічений дальшим зростанням 
страйкового руху.

4 квітня в Італії страйкували 
60 тисяч трудящих римських під
приємств машинобудівної, хіміч
ної та інших галузей промисло
вості.

В Чілі (Південна Америка) вже Редактор П. СКИРДА.
До відома організацій, установ та громадян міста

Місце звалювання сухого сміття визначено в 14 районі—старий 
глиняний кар'єр. Звалювати сміття в інших місцях забороняється.

МІськкомунгооп.

І лився... Виступи президента Тру- 
мена, Ачесона, міністра фінансів

І Снайдера на ювілейній церемонії 
у Вашингтоні, пропагандистські 
трюки буржуазної преси і радіо 
не змогли приховати внутрішньої 

] кризи, яку переживав агресивний 
блок, і посилення кризисного ста
ну економіки західно-європейсь
ких країн.

З допомогою Північно-атлантич
ного блоку і „п лану Маршалла" 
американські імперіалісти позбави
ли країни Західної Європи їх 
самостійності, позбавили незалеж
ності їх зовнішню і внутрішню 
політику та перетворили ці країни 
V воєнно-сировинні придатки 
США.

Згубність політики „маршалізо- 
ваних" урядів, які підкорилися 
американському диктатові, пере
конливо ілюструється прикладами 
англійської дійсності. Тільки в 
1951 році в Англії, за явно при
меншеними даними офіціальної 
статистики, ціни на продовольчі 
товари піднялись на 15 процентів. 
Гонка озброєнь у країні, як пише 
газета „Дейлі експресе", привела 
до того, що найближчим часом 
ціни на хліб, борошно, м'ясо, 
бекон і інші продукти підвилцать- 
ся в середньому ще на 12—33 
проценти. З кожним днем ско
рочується мізерний панбк, який 
англійці досі одержують по карт
ках. Буржуазна газета „Ньюс 
кронікл" змушена визнати, що 
„коли так триватиме і далі, зни
ження життєвого рівня набере 
загрозливого характеру і приведе 
до справжнього голоду".

Бюджетом злиднів і голоду 
назвали французи новий бюджет 
своєї країни. Правлячі кола фран
ції згодились під тиском Вашинг
тона довести в 1952 році воєнні 
витрати до 1400 мільярдів фран
ків. Це значить ^що податковий 
прес ще сильній^'втискуватиме 
на французьких трудящих.

Кожного ранку жителі Західної 
Європи з страхом проглядають 
газети, шукаючи нового повідом
лення про підвищення цін. Цей 
страх має серйозні підстави. В 
Італії, Бельгії, Норвегії та інших 
маршалізованих країнах ціни вже 
виросли в десятки раз проти до
воєнного рівня. Дуже тяжких 
економічних труднощів зазнає 
тепер Данія, де податковий тягар 
проти довоєнного періоду зріс в 
5 раз, а зовнішній борг країни 
становить майже 1 мільярд крон. 
Цим тільки можна пояснити, як 
пише газета „Ланд ог фольк“,що 
„датчани все більше проклинають 
Північно-атлантичний пакт".

Політика агресії і гонки оз
броєнь, що проводиться країнами 
Північно-атлантичного союзу, по
роджує щораз більше зростання 
опору широких мас авантюрис
тичному курсові американських 
імперіалістів. Це розїміють і ба
чать самі верховоди американ
ської політики.

Так, член палати представників 
США Фред Басбі, який склав 
доповідь про тримісячну подорож 
по країнах заходу, прямо визнав; 
„Ми (американці) стаємо найбільш 
ненависною нацією в світі..." І 
додав, що в країнах Західної 
Європи ставляться з презирством 
до американської зовнішньої по
літики.

Такі наслідки агресивної політи
ки монополістів Уолл-стріту і їх 
західно-європейських лакеїв.

Р. Стрельніков.

країнах капіталу
кілька днів триває загальний 
страйк вчителів, в якому беруть 
участь 28 тисяч чоловік.

За повідомленням японської 
преси, в страйках протесту проти 
реакційних законопроектів уряду 
Японії 12—18 квітня братимуть 
участь 17 профспілок країни, що 
об'єднують близько півтора міль
йона робітників.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Вище темпи і якість 

весняної сівби!
Першому травню-достойну зустрічі 

(1 стор.).
Вісті з колгоспів (1 стор.).
У виконкомі обласної Ради депу

татів трудящих та обкомі КП(б)У.
Про недоліки перших ДНІВ польо

вих робіт у колгоспах Олександрій
ського району (2 стор.).

В НОМЕРІ:
Збори активу будівельників міста 

(З стор.).

К. Трохименко.—Леонардо да Вінчі 
(З стор.).

Щастя—дітям (4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

На Міжнародній економічній нара
ді (4 стор.).

Вище темпи і якість 
весняної сівби!

Першому травню—достойну зустріч!
Настав найвідповідальніший 

період боротьби за високий 
урожай. Вчасно закриєш вологу, 
посієш на високому агротехніч
ному рівні—одержиш високий 
урожай. Забаришся з сівбою, 
допустиш порушення агротех
ніки—втратиш сотні центнерів 
урожаю.

Стислі строки і висока якість 
сівби—основне чого повинні 
добиватись зараз партійні і 
радянсьй?'Органи, механізатори 
і спеціалісти сільського госпо
дарства, кожен колгоспник і 
колгоспниця району.

Але в ряді колгоспів району 
на весняній сівбі допускають 
грубі порушення агротехніки, 
запізнюються з сівбою, борону
ванням озимини і багаторічних 
трав, посадкою полезахисних 
лісових смуг.

Так, в колгоспі «Перше 
травня», >^Шиклад, (голова 
правління тг Білоус) через 
незадовільну організацію підве
зення пального і посівного 
матеріалу запізнились з закрит
тям вологи і сівбою, до того 
ж допускають грубі порушення 
агротехніки — боронування 
озимини провадять вздовж ряд
ків, на сівбі ярих мілко зароб
ляють насіння. Сівальниці не 
ознайомлені з нормами висіву 
і роботою складних сівалок 
системи «СІІІ-6» та інших.

Грубо порушують агротехні
ку посіву в колгоспі імені 
Будьонного, Та це чомусь 
обходить голову колгоспу 
Дмитрієва і агронома Киктя. 
Вони не вживають рішучих 
заходів до бракоробів. Мирять
ся з цим і керівники Користів- 
ської МТС.

Фактп зволікання і низької 
якості весняно-польових робіт 
виявлені в колгоспах імені 18 
партконференції, «Шлях до 
комунізму» та деяких інших.

Виконком обласної Ради де
путатів трудящих та обком 
КП(б)У у своїй постанові «Про 
недоліки перших днів польових 
робіт у колгоспах Олександрій
ського району» викрили серйоз
ні недоліки, що мають місце 
в колгоспах і зобов'язали 
керівників районних організа
цій, МТС і колгоспів, не гаючись, 
забезпечити проведення весня
но-польових робіт у найкращі 
строки і лише високоякісно.

Оснащеність сільськогоспо
дарського виробництва потуж

Радіофікація польових станів
Дніпропетровська облспожив- 

спілка надіслала в райони 400 лам
пових приймачів „Тульский", за
мовлених правліннями колгоспів 
для радіофікації бригадних польо

Трудова перемога намангансьш бавовнярів
Колгоспи Наманганської області 

першими в Узбекистані закінчили 
сівбу бавовнику. Скрізь посівна 

ною технікою, патріотичні 
прагнення хліборобів, які, 
не шкодуючи сил, борються 
за успішне виконання поставле
них завдань, створюють всі умо
ви для успішного проведення 
весняно-польових робіт.

Потрібно лише правильно 
організувати працю, на повну 
потужність використати кожен 
трактор, сівалку, кожеп стан 
борін, широко впроваджувати 
передові методи праці—погодин
ний графік роботи тракторів, 
стахановські маршрути і т. д.

Проте директори Олексан
дрійської і Користівської МТС 
та окремі голови колгоспів 
недостатньо займаються цими 
питаннями, втрачають почуття 
нового, поверхово керують 
тракторними бригадами, потура
ють бракоробам і дезорганіза
торам на сівбі.

Колгоспи району приступили 
до масової сівби. Попереду ще 
багато відповідальних робіт. 
Слід своєчасно завершити сівбу 
ранніх зернових культур і 
посадку лісосмуг, сівбу цукро
вих буряків. У кращі строки 
і високоякісно посіяти кукуруд
зу, просо та інші пізні культу
ри. Завдання полягає в тому, 
щоб вчасно впоратись з цими 
роботами і не допустити жодно
го випадку порушення агротех
ніки.

Партійні організації повинні 
ширше розгорнути масово-по
літичну роботу, перенести її в 
поле, у рільничі та тракторні 
бригади, розгорнути дійове 
соціалістичне змагання за 
виконання і перевиконання 
денних завдань, за високу 
якість польових робіт, за зраз
кове виконання своїх соціаліс
тичних зобов'язань.

Невідкладне завдання керівни
ків колгоспів і МТС—створити 
найкращі умови для роботи 
колгоспників і механізаторів, 
у кожній рільничій бригаді 
треба організувати дитячі ясла, 
у тракторних бригадах—громад
ське харчування, підвозити 
людей на віддалені поля тощо.

Загальними зусиллями керів
ників колгоспів і МТС, усіх 
колгоспників, колгоспниць і 
механізаторів ми можемо і 
повинні подолати відставання 
на сівбі, різко підвищити темпи 
і якість робіт, створити всі 
умови для виконання зобов'я
зань, взятих перед товаришем 
Сталіним.

вих станів. Для торгівлі в полі в 
дні весняної сівби райспожив- 
спілки області обладнали 300 роз
возок і 4 автокрамниці.

(РАТАУ).

завершена раніше, ніж торік, і на 
більш високому агротехнічному 
рівні. (РАТАУ).

Передтравнева 
вахта

На передтравневій стаханов- 
ській вахті все нових виробни
чих успіхів добивається колек
тив кар'єру тресту «Олександрія- 
вуглерозріз», який зобов'язався 
в квітні дати будівельникам 
більше матеріалів, ніж перед
бачено планом.

Бутолом Михайло Бахмаць
кий дав слово виконувати зав
дання на 150 процентів, а що
дня дає вдвічі більше. 11 квіт
ня він виробив п'ять норм.

Змагаючись, бутоломи Денис 
Глинченко та Іван Скрипка да
ють по 250—300 процентів 
норми.

Набагато підвищили продук
тивність праці бригади вантаж
ниць Ганни Драгонець і дро- 
бильниць Олександри Шам.

І. ОтарешвІлІ, 
начальник дільниці №4 тресту 

, Олександрія вуглерозріз",

Трудові подарунки
У соціалістичному змаганні 

за достойпу зустріч міжнарод
ного свята трудящих—Перше 
травня трудівники будівельно
го управління тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз» добивають
ся високих виробничих показ
ників.

Бригада штукатурів, очолю
вана Федором Самотугою, що
дня виконує денні завдання на 
170—180 процентів. По дві 
норми виробляє бригада різно- 
робочих Олександра Дугаренка. 
Високих темпів досягли брига
ди мулярів Трохима Сгорова і 
бутоломів—Василя Гетьманця.

Г. ВІнецький, 
секретар парторганізації 

будівельного управління тресту 
„Олександріявуглерозріз".

Вісті
Завершили сівбу ранніх 

зернових культур
Тракторна бригада т. Болга- 

рова Олександрійської МТС, яка 
обслуговує колгосп імені Воло
димира Ульянова, за 2,5 робо
чих дні завершила сівбу ран
ніх зернових культур.

Викопала свої договірні зо
бов'язання по сівбі ранніх зер
нових культур і тракторна брига
да т. Яценка. і. Шорін.

Знищують ховрахів
Кожного дня учні Ясиноват- 

ської семирічної школи у віль
ні години виходять в поле і 
знищують ховрахів.

Брати Митя та Альоша Си
дори уки, Ваня та АлікАбрамови 
щодня виловлюють по 15—20 
ховрахів. Цієї весни кожен з 
них уже знищив 150—300 шкід
ників. Стільки ж ховрахів вило
вив учень Микола Дяченко та 
інші. Б. Пекар.

В ініціаторів змагання
«Достойно зустрінемо Першо

травень!»—з таким закликом до 
трудящих міста звернувся ко
лектив Олександрійської бри
кетної фабрики.

У своєму листі ми зобов'я
зались виконати виробничий 
план квітня на 125 процентів, 
знизити собівартість продукції 
на 2 проценти, зекономити 5 
кіловат-годин електроенергії на 
виробітку тонни брикету, під
вищити продуктивність праці 
на 20 процентів.

Свого слова робітники, інже
нерно - технічні працівники і 
службовці фабрики з честю до
тримують. Виробничу програ
му першого кварталу реалізо
вано достроково. Країні від
вантажено тисячі тонн продук
ції додатково до плану.

На високому рівні працюють 
брикетники у квітні. Значно 
перевиконано план двох тижнів 
квітня. Понад завдання багато 
виробила продукції зміна Ми
коли Біляка.

Колектив удосконалює техно
логічний процес, поліпшує ви

Виробничі успіхи шахтарів
Достойними виробничими по

дарунками готуються відзначи
ти Першотравень гірники шах
ти №3.

10 квітня гірники відванта
жили другий ешелон вугілля 
понад декадний план.

В соціалістичному змаганні 
перед веде дільниця тов. Чер- 
неги. Вона щодня виконує зав
дання на 117—120 процентів.

Успішно виконують перед
травневі зобов'язання бригади 
наваловідбійників Єлізара Ко- 
белєва і Зульчіфа Дишикова.

з колгоспних полів
Високі виробітки

Злагоджено працюють на 
весняно-польових роботах кол
госпники і механізатори артілі 
імені Карла Маркса. У тісній 
взаємодії вони за два робочі 
дні закрили вологу на всіх 
875 гектарах зябу і чорних 
парів.

Багато трактористів бригад 
тт. Погорілого та Гайдамаки 
і колгоспників добились на 
цій роботі значного перевико
нання норм виробітку.

Трактористи Іван Щербина 
та Порфирій Ткаченко тракто
ром «ХТЗ — НАТІ» щозміни

РОЗПОЧАЛИ ПОСІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Колгоспники і механізатори 

артілі імені Ворошилова, роз
горнувши соціалістичне змаган
ня за кращі строки і якість 
весняно-польових робіт, успіш
но впорались з закриттям во
логи на всій площі у 1.140 

користання механізмів. Зараз 
здійснюється раціоналізаторсь
ка пропозиція майстра мехапіч- 
пої майстерні тов. Кокіна, яка 
спрямована до прискорення ре
монту підошви матричного ка
налу преса. В результаті збіль
шиться виробіток брикету і 
зменшиться його собівартість.

Значні роботи провадяться 
по зменшенню пилу в цехах 
і поліпшенню використання си
ровини. Досі значна частина 
виробничих відходів транспор
тувалась гужевим транспортом. 
Це дорого обходилось підпри
ємству. Нині будується ко
нечний елеватор, що забезпе
чить швидке транспортування 
відходів і підвищить якість 
продукції.

Брикетники наполегливо здійс
нюють свої передтравневі со
ціалістичні зобов'язання, го
туючись гідно зустріти Першо
травень.

П. Мироненко, 
секретар партбюро 

Олександрійської брикетної 
фабрики.

Ці стахановські колективи ма
ють у квітні на своєму рахун
ку по 400 тонн вугілля, видо
бутого додатково до норми.

Успіхам в роботі гірників 
сприяли працівники внутрі- 
шахтного транспорту. Своєчас
не постачання порожняку 
вагонеток бригадам забезпечи
ла зміна гірничого майстра 
Василя Ромодана, яка викона
ла план першої декади на 122 
проценти.

А. Льотов, 
працівник шахти №3.

закривали вологу на 120 гекта
рах при нормі 100. На 120— 
125 процентів виконував зав
дання тракторист Володимир 
Гилюк та інші.

Значно перевиконують норму 
щодня боронувальники Федір 
Юхименко, Катерина Смоляр, 
Федір Ткаченко та інші.

Зараз колгоспники і механіза
тори успішно завершують посів 
ранніх зернових культур, 
підготовляють грунт під посів 
цукрових буряків та пізні куль
тури.

В. Ткаченко, голова колгоспу.

гектарів та посівом ранніх зер
нових культур. Ці роботи про
ведено за три робочі дні.

Вчора механізатори і кол
госпники розпочали посів цук
рових буряків, льону та соняш
ника. |. Очеретько.
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У виконкомі обласної Ради депутатів трудящих та обкомі КП(б)У

Про недоліки перших днів польових робіт у колгоспах Олександрійського району
Розглянувши матеріали пере

вірки ходу весняно-польових 
робіт у колгоспах Олександрій
ського району, виконком об
ласної Ради депутатів трудя
щих та бюро обкому ІШ(б)У 
відзначили, що ряд колгоспів 
району роботи в полі прова
дить неорганізовано, запізнює
ться з сівбою, грубо порушує 
агротехніку.

Незважаючи на те, що стан 
грунту дозволяє в масовому 
порядку провадити польові ро
боти, керівники багатьох кол
госпів, директори Олександрій
ської і Користівської МТС 
тт. Горбенко і Жук стримують 
розгортання ї^, повільно вклю
чають у роботу трактори і живе 
тягло, упускають кращі строки, 
не враховуючи, що погодні 
умови цього року вимагають 
особливого напруження в робо
ті колгоспів, МТС, бо сівбу ран
ніх і пізніх культур треба про
вадити одночасно.

Виконком Олександрійської 
районної Ради (голова тов. Жу- 
равльов) і райком КП(б)У (сек
ретар тов. Рибак) не створили 
необхідного напруження в ро
боті партійних і радянських ор
ганізацій, колгоспів і МТС, не 
вжили рішучих заходів до своє
часного розгортання польових 
робіт.

У колгоспі «Шлях до кому
нізму» (голова тов. Гордець- 
кий) 10 квітня простояли весь 
день два трактори Олександ
рійської МТС—«ХТЗ» і «ДТ— 
54», тоді як на площі 40 гек
тарів можна було провадити 
культивацію і сівбу.

В колгоспі «Перше травня» 
(голова тов. Білоус) є всі мож
ливості провадити веснооранку, 
але до цієї роботи ще не при
ступили. Тут грубо порушують 
агротехніку: боронування ози
мих провадять уздовж рядків, 
насіння вівса заробляють мілко, 
через що багато його лишаєть
ся на поверхні.

Факти грубого порушення 
агротехніки встановлені в кол
госпі імені XVIII партконфе- 
ренції (голова правління тов. 
Попов, секретар парторганіза- 
ції тов. Уманець). Культивація 
зябу па площі 28 гектарів під 
посів ячменю і ярої пшениці 
проведена з великими огріхами 
і мілко, насіння ячменю висі
вали поочищене. Яру пшеницю 
сіяли також поочищеним на
сінням, яке до того ж зароб
ляли мілко, частина його ли
шилася на поверхні групту.

Організація праці на весня
но-польових роботах у цьому 
колгоспі вкрай незадовільна. 
Сівальники щодпя міняються, 
багато трактористів і причіплю
вачів не знають норм виробіт
ку, хоч польові роботи трива
ють уже 4 дні. Колгоспники і 
трактористи не знають про об
сяг виконаної за день роботи.

Громадське харчування для 
колгоспників, які працюють у 
полі, не організоване. Не скрізь 
відкриті дитячі ясла, а там, де 
вони є, розташовані переважно 
в непристосованих приміщен
нях, не забезпечені достатньою 
кількістю ліжок, столів, стіль
ців, подвір'я розгороджені.

Факти запізнення з прове
денням польових робіт і гру
бого порушення агротехніки 

, мають місце і в інших колгос
пах Олександрійського району. 
Тут ігнорується такий важли
вий агротехнічний захід, як 
вузькорядний та перехресний 
спосіб сівби ярих колоскових 
культур.

Незважаючи на неодноразові 
вказівки облвиконкому та об
кому КП(б)У про своєчасне 
проведення підживлення ози
мих культур та багаторічних 
трав, колгоспи Олександрійсь
кого району план підживлення 
озимих на 10 квітня викопали 

і на 88 процентів, багаторічних 
трав—на 37,6 процента. Десять 
колгоспів досі не приступили 
до підживлення багаторічних 
трав. Також зовсім незадовіль
но провадиться боронування 
озимих та багаторічних трав, 
тоді як на окремих площах ози
мих посівів грунт пересихає. 
В районі є значні площі зрід
жених посівів озимих культур 
та багаторічних трав, але під
сів їх не провадиться.

Незадовільно провадяться ро
боти по насадженню і ремонту 
лісосмуг. Більшість колгоспів 
їх ще не починала.

Виконком обласної Ради де
путатів трудящих та бюро об
кому КП(б)У вказали на недо
пустимість того, що директори 
МТС, їх заступники по політич
ній частині, спеціалісти сільсь
кого господарства, керівні пра
цівники райвиконкому та рай
кому КП(б)У не контролюють 
роботу тракторного парку в ніч
ний час, буваючи в колгоспах, 
миряться з таким становищем, 
коли трактори працюють в одну 
зміну, а в тракторних бригадах 
не встановлено чергування чле
нів правлінь колгоспів.

Перевіркою встановлено, що з 
перших днів польових робіт у 
багатьох тракторних бригадах 
не виконуються правила тех
нічного догляду за машинами. 
Механіки і агрономи не пода
ють допомоги бригадам у пра
вильному комплектуванні агре
гатів для повного використання 
потужності тракторів. У кол
госпі «Перше травня» на бо
ронуванні озимих трактор «ДТ— 
54» працював з 27 плашками 
борін замість 32. Тракторні 
бригади не забезпечені заправ
ним інвентарем, інструментами, 
запаспими частинами для про
ведення технічного догляду за 
тракторами і сільськогосподар
ськими машинами. Окремі брига
ди, при потуранні директорів 
МТС, під виглядом економії 
пального не включають тракто
ри в польові роботи, порушу
ють кращі агротехнічні строки 
проведення сівби.

Польові вагончики в багатьох 
тракторних бригадах не забез
печені постільним приладдям, 
у них немає бібліотечок, газет 
і журналів, плакатів, лозунгів. 
Виділені агітатори ніякої ро
боти не провадять, стінні газе
ти не випускаються, договори 
на соціалістичне змагання між 
трактористами і в цілому між 
бригадами не вивішені, багато 
трактористів не знають, за які 
показники вони борються в 
1952 році.

Виконком обласної Ради де
путатів трудящих та бюро обко
му КП(б)У також відмітили, 
що в Олександрійській і Корис- 

тівській МТС до цього часу не 
закінчений ремонт тракторів, 
сівалок, культиваторів та ін
ших грунтообробних машин. 
Тракторні бригади, що обслу
жують колгоспи імені Хрущо- 

, ва, імені Сталіна, імені Леніна, 
і «Шлях до комунізму», не за- 
I безпечені трактористами для 
■ двозмінної роботи.

Виконком обласної Ради 
депутатів трудящих та бюро 
обкому ІШ(б)У вказали на не
допустимість такого становища, 
коли директори МТС, голови 
багатьох колгоспів, спеціалісти 
сільського господарства замість 
того, щоб усю свою роботу 
провадити безпосередньо в 
рільничих і тракторних брига
дах, рідко бувають у полі, а 
якщо й бувають, то не вжива
ють заходів до усунення серйоз- 

( них недоліків у проведенні 
весняної сівби.

Виконком районної Ради 
депутатів трудящих та райком 

і КП(б)У не зажадали від дирек
торів МТС, голів колгоспів, 
спеціалістів сільського господар
ства відповідальності за своєчас
не і якісне виконання весняних 
польових робіт, не мобілізува
ли всіх колгоспників і праців
ників МТС на боротьбу за 
одержання високого врожаю в 
1952 році.

Виконком обласної Ради 
депутатів трудящих та бюро 
обкому ІШ(б)У звернули увагу 
секретаря райкому КІІ(б)У тов. 
Рибака і голови райвиконкому 
тов. Журавльова па відсутність 
з їх боку необхідного керів
ництва і контролю за проведен
ням весняно-польовпх робіт, 
що спричинило в ряді колгос
пів запізнення з розгортанням 
сівби, до грубих порушень 
агротехніки, і зобов'язали вжи
ти негайних заходів до усунен
ня недоліків, допущених у 
перші дні польових робіт.

Райкомові КП(б)У і райвикон
комові, директорам МТС і голо
вам колгоспів запропоновано 
вжити рішучих заходів до вклю
чення в польові роботи всіх 

ї тракторів і живого тягла кол-

У виконкомі районної Ради депутатів трудящих

Про порушення агротехніки на сівбі в колгоспі Імені Будьонного
Перевіркою якості весняно- 

польовпх робіт у колгоспі імені 
Будьопного встановлено, що 
з вини бригадира тракторної 
бригади Користівської МТС 
т. Коломойця та агронома кол
госпу т. Киктя на боронуванні 
озимини та при посіві ячменю 
трактористи цієї бригади допус
тили грубі порушення агротех
ніки.

Так, тракторист Коханов бо
ронував озимину з огріхами, а 
тракторист Бабиченко посіяв 
1,5 гектара вівса без маркера, 
що призвело до великих просі
вів, насіння зароблялось в грунт 
мілко, а по коліях трактора 
зовсім не зароблялось в грунт.

Поряд з порушенням агротех
ніки, трактористи бригади не 
виконують норм виробітку, що 
зволікає проведення весняно- 
польових робіт.

Всі ці факти сталися внас
лідок відсутності контролю з бо
ку керівників Користівської 

І госпів, забезпечити безумовне 
проведення весняної ( івбп в 
стислі строки і на високому 

^агротехнічному рівні.
Кожний випадок порушення 

, агротехніки обговорювати в 
! колгоспах, МТС, райвиконкомі, 
1 райкомі 1Ш(б)У і винних у 

цьому притягати до суворої 
відповідальності.

Звернути особливу увагу на 
правильні норми висіву насін
ня і забезпечити його охорону.

Райвиконком і райком партії 
зобов'язано обговорити факти 
порушення агротехніки в кол- 

! госпах імені XVIII партконфе- 
ренції та «ІІорше травня» і 
винних притягти до суворої 
відповідальності. •

Директорів МТС: Олександрій
ської—тов. Горбенка, Користів
ської—тов. Жука зобов'язано 
протягом трьох днів закінчити 
ремонт усіх тракторів і грунто
обробних машин і в цей же 
строк укомплектувати тракторні 
бригади трактористами для 
двозмінної роботи.

Райком КП(б)У, райвиконком 
і дпректорів МТС зобов'язано 
забезпечити двозмінну роботу 
всіх тракторів, виконання 
трактористами змінних норм 
виробітку, забезпечити в кож
ній тракторній бригаді чергу
вання членів правління в ніч
ний час, установити суворий 
контроль за роботою тракторів 
уночі.

Райвиконком, райком КП(б)У, 
дпректорів МТС, районний від
діл сільського господарства, 
правління колгоспів зобов'яза
но забезпечити:

а) завершення в найближчі 
' дні підживлення озимих куль- 
і тур і багаторічних трав, своє- 
' часне і якісне боронування

їх, проведення одночасно з 
сівбою ранніх колосових куль
тур підсіву зріджених озимих 
культур і багаторічних трав, 
вважаючи цю роботу найважли
вішим заходом по вирощуван
ню високого врожаю;

б) виконання плану поле
захисних лісонасаджень одно-

1 часно з сівбою ранніх колосо-

МТС і колгоспу, а також агро
нома т. Кикотя за роботою трак
торних бригад.

Вважаючи, що подібні пору
шення агротехніки ведуть до 
зниження врожаю в колгоспі, 
виконком районної Ради депу
татів трудящих рішає:

1. Доручити районному про
куророві т. Сеймуку винних в 
грубому порушенні агротехніки 
на весняно-польових роботах 
притягти до відповідальності.

2. Зобов'язати директорів МТС 
тт. Горбенка та Жука, голов
ного агронома Олександрійсь
кої МТС т. Байду, виконуючу 
обов'язки головного агронома 
Користівської МТС т. Могильну, 
завідуючого райсільгоспвідділом 
т. Бондаренка та головпого аг
ронома райсільгоспвідділу тов. 
Бузаньова встановити суворий 
контроль за якістю польових 
робіт і винних у порушенні 
агротехніки притягати до суво
рої відповідальності. 

них культур, організацію догля
ду за лісонасадженнями мину
лих років;

в) організацію боротьби з 
ховрахами на шляхах, па не
придатних землях і на орних 
площах, застосувавши всі захо
ди хімічної і механічної бороть
би.

Райвиконкомові, райкомові 
КП(б)У і правлінням колгоспів 
запропоповапо організувати для 
колгоспників і трактористів, 
зайнятих на весняно-польових 
роботах, громадське харчуван
ня в полі, а для трактористів, 
які працюють у нічних змінах, 
—додаткове харчування вночі 
гарячою їжею, звернути особли
ву увагу на організацію і 
впорядкування дитячих ясел у 
кожному колгоспі.

Райвиконком, райком КІ1(б)У, 
районний відділ сільського 
господарства і прав7Г7Гйя кол
госпів зобов'язано налагодити 
організацію праці на польових 
роботах, всемірно зміцнювати 
трудову дисципліну, забезпечи
ти щоденну участь у роботах 
всіх колгоспників і колгоспниць 
і виконання ними норм виробіт
ку.

Виконком обласної Ради де
путатів трудящих та бюро 
обкому КП(б)У зобов'язали 
голів райвиковг^йсв і секрета
рів райкомів партії вжити 
рішучих заходів до посилення 
темпів проведення весняної сів
би, при цьому звернути особ
ливу увагу на якість польових 
робіт і безумовне виконання 
кожним колгоспом плану весня
ної сівби по культурах.

Райкомам КП(б)У, заступни
кам директорів МТС по політ- 
частині, секретарям первинних 
партійних організацій колгоспів, 
МТС і радгоспів запропоновано 
поліпшитп масово-політичну 
роботу серед колгоспників і 
робітників радгоспів, ширше 
розгорнути серед них соціа
лістичне змагання за успішне 
проведення весняної сівби, за 
одержання в кожному колгоспі 
і радгоспі високих урожаїв усіх 
сільськогосподарських культур.

3. Зобов'язати директорів 
МТС тт. Горбенка та Жука, за
відуючого райсільгоспвідділом 
т. Бондаренка та всіх голів 
колгоспів:

а) Закінчити сівбу ранніх зер
нових культур 15 квітня.

б) Закінчити підживлення 
багаторічних трав місцевими та 
мінеральними добривами до 16 
квітня.

в) Негайно розпочати підсів 
зріджених і пересів загинуло! 
озимини та багаторічпих трав, 
закінчивши цю роботу до 17 
квітня.

г) Розгорнути посів цукро
вих і кормових буряків, обко
пати всі бурячища ловчими ка
навками і затруїти гексохло- 
раном. Встановити строк вико
нання цих робіт 18 квітня.

д) До 17 квітня закінчити 
боронування всіх посівів ози
мих культур, максимально ви
користовуючи на цих роботах 
трактори і живе тягло.
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Збори активу будівельників міста Семінар секретарів парторганізацій
Днями відбулись збори акти

ву будівельників міста. На по
рядку денному обговорювалось 
питання про хід капітального 
будівництва в Олександрії і за
ходи по забезпеченню вико
нання плану.

З доповіддю виступив началь
ник комбінату «Укрвуглебуд» 
тов. Чернегов.

—Завдання капітального бу
дівництва у вугільній промис
ловості,—сказав доповідач,— 
вимагає від партійних, проф
спілкових і господарських ор
ганізацій піднести рівень свого 
керівництва, забезпечити висо
кі темпи і якість робіт, зни
ження собівартості, економного 
витрачання коштів і матеріа
лів.

Факти свідчать про те, що 
більшість будівельних управ
лінь міста не впорусться з зав
данням, зволікає строки здачі 
в експлуатацію жител. Досить 
сказати, в тресті «Олек- 
сандріявуглерозріз» лише одно 
будівельне управління викона
ло план першого кварталу. Не
задовільно працює Семенівсь- 
кий трест. Найбільше відстає 
будівельне управління, очолю
ване тов. Кругліковим. Тут по
гано організовано працю, вели
кі простої механізмів, пизька 
трудова дисципліна. Тільки на 
дільниці тов. Литвина простої 
становлять де^Лки чоловіко- 
ГОДИН. -т

Все це призвело ДО ТОГО, що 
трест в першому кварталі зав
дав державі великих збитків.

Доповідач детально аналізує 
роботу трестів, вказує на шля- 
'Хи поліпшення справи капі
тального будівництва. Він зо
середжує увагу на необхідність 
рішуче розгорнути боротьбу за 
скорочення строків і здешев
лення спорудження житлових 
будинків і соціально-культур
них установ, піднесення буді
вельної культури, впроваджен
ня передових методів роботи, 
широкого розгортання дійово
го соціалістичного змагання.

Тов. Чернегов поставив кон
кретні завдання, які повинні 
здійснити будівельники міста 
в цьому році.

Після доповіді розгорнулись 
дебати. Слово взяв начальник 
будівельного управління т. Бе- 
ренштам. Він говорить, що ке
рований ним колектив успішно 
виконує взяті передтравневі со-

Леонардо да Вінчі
(До п'ятисотріччя з дня народження)

Епоха Відродження, що поча
лась в Італії в другій половині 15 
століття як прояв боротьби проти 
застиглого середньовічного, скуто
го церковними канонами і догма
ми, образотворчого мистецтва, 
знайшла найбільш реалістичне, 
найбільш людське втілення в твор
чості геніального італійського 
художника і вченого Леонардо да 
Вінчі.

Три великих майстри епохи Від
родження найбільш яскраво відо
бражають у своїй творчості реа
лістичні шукання італійських 
художників 15 століття—Мікель- 
анджело. Леонардо да Вінчі і Ра- 
фаель. Серед них особливе місце 
займає Леонардо да Вінчі.

Один з універсальних геніїв 
свого часу, Леонардо да Вінчі був 
не тільки великим живописцем, 
творцем прекрасних картин, але й 
поетом, великим вченим і мисли
телем у галузі мистецтв, природо- і 
знавства, механіки та інженерного 

ціалістичні зобов'язання. Буді
вельники докладають багато зу
силь, щоб до всенародного свя
та здати в експлуатацію амбу
латорію, два житлових будин
ки, гуртожиток на 100 чоловік.

На трибуні—секретар пар- 
: тійпої організації будівельно

го управління тресту «(Ілек- 
сандріявуглерозріз» тов. Колу- 
занов.

Присутні чекали, що він роз
повість про агітаційно-масову 
роботу серед будівельників, про 
авангардну роль комуністів на 
виробництві, боротьбу партій
ної організації за високі тем
пи і якість будівництва. Однак 
тов. Колузанов говорив про 
бульдозери, погане використан
ня екскаваторів, будівельних 
механізмів, автомашин тощо.

Цей виступ нагадував розпо
відь пе партійного керівника, 
а нікудишнього господарника, 
неспроможного організувати 
справу, мобілізувати людей на 
виконання завдань.

І Зовсім інакше виступив сек- 
I ретар комсомольської організа

ції цього ж управління тов. 
Мараховський, який говорив 
про масово-виховну роботу серед 
молоді, критикував керівників 
тресту і комбінату за те, що 
вони погано дбають про повне 
задоволення зрослих культурно- 
побутових потреб трудящих, 
зокрема молодих будівельників.

Питанням поліпшення орга
нізації праці, зниження вар
тості робіт був присвячений 
виступ голови будівельного ко
мітету тов. Кравченка.

Про це ж говорив працівник 
управління тов. Коваль. Він 
сказав, що основна причина 
невиконання плану є та, що 
працівники тресту погано зай
маються організацією вироб
ництва, мало бувають на діль
ницях, не борються за вміле 
використання механізмів.

—Начальник виробничо-тех
нічного відділу т. Чернуха,— 
сказав тов. Коваль,—зарився в 
папери і за ними не бачить 
живих людей, не контролює як 
здійснюються графіки робіт.

Голова виконкому міської Ра
ди тов. Луцепко зупинився на 
питаннях культурно-побутового 
обслужування трудящих. Він 
зробив справедливий докір бу
дівельникам, які досі не закін
чили спорудження водопроводу 
і через це трудящі міста не 
можуть ним користуватись.

будівництва. Він першим з худож
ників почав вивчати анатомію 
людини і тварин, першим створив 
анатомічні рисунки м'язів людсь
кого тіла. Він вивчав перспективу 
лінійну та повітряну і був не тіль
ки творцем-художником, але й 
художником-теоретиком і педаго
гом. Леонардо да Вінчі створив 
свою школу, виховав цілу плеяду 
живописців, найвидатнішим з яких 
є Рафаель.

Як педагог Леонардо да Вінчі 
написав знаменитий .Трактат про 
живопис" з ілюстраціями. В цій 
праці він прекрасно виклав прин
ципи живопису, що грунтувались 
на досягненнях свого часу і на 
власному досвіді. Російською мо
вою цей трактат виданий у ра
дянський час.

Леонардо да Вінчі будував зам
ки і фортеці, міські водопроводи, 
греблі на ріках і залишив безліч 
нездійснених проектів архітектур
них та інженерних споруд, скульп-

Тов. Луценко підкреслив не
обхідність поліпшення благо
устрою Олександрії і робітни
чих селищ, різко критикував 
заступника керуючого Семенів- 
ським трестом тов. Донця, а 
також селищні Ради, органи 
сапінспекції за те, що вони не 
вживають заходів для наведен
ня порядку і чистоти на вули
цях і подвір'ях.

Секретар обкому партії тов. 
Москальов сказав, що будівель
ники Олександрії мають всі 
можливості виконати плап, по
ліпшити якісні показники, під
вищити продуктивність праці. 
Треба лише зміцнити трудову 
дисципліну, піднести відпові
дальність інженерно-технічних 
працівників за доручену спра
ву, поширювати досвід передо
виків, повсякденно займатись 
масово-політичною роботою на 
дільницях.

В своєму виступі заступник 
міністра вугільної промисло
вості СРСР тов. Кротенко дав 
ряд практичних вказівок по за
безпеченню виконання плану 
будівельних робіт. Він зосере
див увагу активу на важливості 
повного використання техніки, 
механізації трудомістких робіт, 
безумовного здійснення графі
ків і оргбудпроектів, скорочен
ня строків, піднесення якості і 
зниження собівартості будів
ництва житлових споруд.

Крім того, в дебатах виступи
ли керуючий Семенівським 
трестом тов. Бєлов, виконую
чий обов'язки головного інже
нера цегельного заводу № 2 
тов. Турчин, головний інженер 
автотранспортної контори тов. 
Кунаков, начальник монтажно
го управління тов. Дінерштейн, 
начальник будівельного управ
ління Семенівського тресту тов. 
Кругліков.

По обговореному питанню 
намічено заходи, спрямовані на 
посилення темпів і поліпшення 
якості будівництва.

Збори активу з великим під
несенням прийняли вітального 
листа товаришеві Сталіну.

турних .проектів і живописних за
думів. Його займала також про
блема повітроплавання. Він вив
чав польоти птахів, анатомію бу
дови їх і рух крил, намагаючись 
створити парашут і планер,

Геніальність Леонардо да Вінчі 
проявилась з найбільшою повно
тою і силою в живопису. В ньому 
злились і діяли непохитна воля до 
творчості і всепроникливий дух 
дослідження. Образотворче мис
тецтво своєї епохи Леонардо да 
Вінчі довів до граничної класич
ної досконалості. Він — перший 
теоретик реалістичного мистецтва. 
З приводу реалізму зображення 
Леонардо говорив: «Художники, 
які вивчають лише інших худож
ників, а не твори природи, є вну-

14 квітня в міськкомі КП(б)У 
відбувся черговий семінар сек
ретарів первинних парторгані
зацій установ та шкіл міста.

Досвідом про практику роз
поділу партійних доручень і 
перевірки їх виконання поді
лились секретарі парторганіза
цій тресту «Олексапдріявугле- 
розріз» т. Іванов, міськзміштор- 
гу т. Вершиніпа, контори зв'яз
ку т. Крячко, міського відділу 
МДБ т. Волков.

Секретар парторганізації тов. 
Вершипіна розповіла, що всі 
26 комуністів міськзмішторгу 
беруть активну участь у пар
тійному і громадському житті, 
мають постійні партійні дору
чення. 17 членів і кандидатів 
партії працюють агітаторами. 
Робота їх планується. Раз на 
місяць проводяться семінари 
агітаторів, на яких визначаєть
ся основна тематика проведен
ня бесід, читаються лекції. 
Кожний агітатор щомісяця зві
тує про проведену роботу. Пар
тійне бюро систематично заслу
ховує окремих агітаторів на за

Більше уваги газетним вітринам
Біля приміщення адміністра

тивного комбінату Олександ
рійської електростанції є га
зетна вітрина. Але ніхто не 
пам'ятає, коли в ній вивішува
лись газети. Рідко з'являються 
газети у вітринах шахти № 2, 
цегельного заводу № 1, Байда- 
ківської брикетної фабрики.

В центрі міста і в робітни
чих селищах газетних вітрин 
мало, але й ті, що вже облад
нані, часто пустують. Відомо, 
що центральні газети насампе
ред надходять до відділу «Союз- 
печати» при конторі зв'язку. 
Тут в газетних вітринах, об
ладнаних біля приміщення кон
тори, газети повинні вивішува
тися регулярно. Але про своє
часну зміну газет у вітринах

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ’
„Організувати дійове змагання"

Під таким заголовком в газеті 
„Більшовицька правда" від 29 лю
того ц. р. було надруковано стат
тю про недоліки в організації со
ціалістичного змагання серед тру
дящих Байдаківської брикетної 
фабрики.

Як повідомив редакцію секре
тар партбюро т. Чурснн, факти, 
наведені в кореспонденції, дійсно 
мали місце. Питання про органі
зацію дійового змагання було об

ки, а не сини природи, вчительки 
всіх добрих майстрів".

Вже в ранній період своєї твор
чості Леонардо да Вінчі створює 
„Мадонну в гроті". В цьому творі 
вражає майстерність життєво-жи
вописного виконання, гідне поди
ву реалістичне зображення облич, 
в якому Леонардо да Вінчі не 
знав собі рівних. Вершини реаліс
тичного зображення Леонардо да 
Вінчі досяг у світському портреті 
Мони Лізи („Джоконда").

Найбільш значним твором Лео
нардо да Вінчі є його картина 
„Таємна вечеря". В цьому творі 
вперше в історії живопису була 
чудово застосована лінійна перс
пектива побудування всієї карти
ни. Всі лінії в картині сходяться 
в одне місце—до центральної фі
гури.

З творів живопису пензля Лео
нардо да Вінчі в нас, у Радянсь
кому Союзі, в Ленінградському 
Ермітажі зберігаються дві карти
ни—„Мадонна Літта" і „Мадонна 
Бенуа*. Глядача вони вражають 
геніальністю художнього виконан
ня, особливо „Мадонна Літта", де 
такою—життєвою, реально-прав

сіданнях і подає їм необхідну 
допомогу. Крім постійних, ко
муністам даються періодичні 
доручення, які плануються і 
затверджуються на партзборах. 
Партійне бюро веде журнал об
ліку партійних доручень на 
кожного комуніста.

Секретар парторганізації місь
кого відділу МДБ т. Волков від
значив, що партійні доручення 
серед комуністів розподіляють
ся, зважаючи на їх досвід і 
здібності.

—Ми також,—сказав тов. 
Волков,—даємо комуністам пе
ріодичні доручення по підго
товці партійних зборів і інш.

Після обміну досвідом заві
дуючий відділом партійних, 
профспілкових і комсомольських 
організацій міськкому КП(б)У 
т. Петросов розповів учасникам 
семінару про те, як слід пра
вильно оформляти документа
цію по вступу до партії.

В роботі семінару взяли 
участь секретарі міськкому 
КП(б)У тт. Атанов, Рижова і 
Харитонов.

контори ніхто не турбується.
Багато трудящих відвідують 

міську поліклініку. Чекаючи 
прийому, вони змогли б вико
ристати час для читання газе
ти. Однак у вітрині газета 
з'являється рідко, а якщо й 
вивісять, то замінювати її тут 
не поспішають. Так і висить 
застарілий номер газети по 
кілька днів.

Газетні вітрини—важливий 
засіб політичної агітації, і ке
рівники підприємств, будов, ус
танов, партійні і профспілкові 
організації повинні приділяти 
більше уваги газетним вітри
нам.

А. Малий, 
студент технікуму підготовки 

культосвітніх працівників.

говорено на нараді інженерно-тех
нічних працівників. Соціалістич
ним змаганням охоплено всіх ро
бітників, інженерів, техніків, май
стрів і службовців фабрики. Ор
ганізується перев рка виконання 
зобов'язань.

В результаті дійового змагання 
зміна т. Клименка, яка раніш від
ставала, зараз вийшла в ряди пе
редових.

дивою є трактовка материнства, 
тонко виписані форми людського 
тіла у фігурі немовляти, чудово 
передані людські почуття в усміш
ці матері, що дістала назву „лео- 
нардівської".

Леонардо да Вінчі залишив ве
личезну літературну спадщину, 
присвячену філософії, живопису, 
техніці та багатьом галузям нау
ки. Значна частина праць Леонар
до да Вінчі опублікована і стала 
надбанням науки через кілька 
століть після його смерті.

Праці Леонардо да Вінчі, як в 
галузі живопису, так і в галузі 
багатьох наук і мистецтв, за своїм 
напрямом, змістом і значенням 
глибоко прогресивні.

Радянський народ разом з усім 
прогресивним людством з глибо
кою пошаною відзначає п'ятисот
річну дату народження Леонардо 
да Вінчі, великого італійського 
художника і вченого, який мужньо 
боровся проти релігійного мрако
бісся, проти католицької інквізи
ції і папської влади.

К. Трохименко, 
професор, народний 

художник УРСР.
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Щастя—дітям
Діти—квіти життя, наша на

дія і майбутнє. В нашій щас
ливій радянській країні молоде 
покоління оточене загальною 
увагою, піклуванням Батьків
щини, зігрівається ласкою ве
ликого Сталіна, який створив 
юним радянським громадянам 
щасливе і радісне дитинство.

Партія, уряд і особисто то
вариш Сталін роблять все для 
того, щоб юні радянські гро
мадяни зростали сильними, ба
дьорими, культурними будівни
ками комунізму.

Асигнування на освіту і охо
рону здоров'я становлять ве
лику частину в бюджеті Ра
дянської держави. В країні від
крито тисячі родильних будин
ків, дитячих ясел, лікарень, 
санаторіїв. У нас здійснюється 
обов'язкове семирічне навчан
ня, всі діти вчаться. Досить 
сказати, що в 1951 році в по
чаткових, семирічних і серед
ніх школах і технікумах нав
чалось 37 мільйонів чоловік. 
До послуг дітвори — прекрасні 
палаци і будинки піонерів, 
парки, стадіони і широка сітка 
піоперських таборів, технічні 
станції і дитячі залізниці. За 
прикладом Радянського Союзу 
в країнах народної демократії 
багато робиться для охорони 
здоров'я і виховання дітей.

Але, спостерігаючи щасливий, 
світлий світ маленьких радян
ських громадян, передові люди 
світу з тривогою слідкують за 
трагічною долею молодого по
коління капіталістичних країн. 
Підготовка до війни, яку праг
нуть розв'язати американо-аи- 
глійські імперіалісти, несе люд
ству страшне лихо, ще більш 
посилюються злидні трудящих. 
Голод, злидні, повальні хворо
би, велика смертність—ось до
ля юного покоління в країнах 
капіталу. У хваленій Америці, 
яку заправили Уолл-стріту ос
півують як «земний рай», діти 
перебувають в трагічному ста
ні. Тут асигнуються мільйони 
доларів на війну і мізерні суми 
—на охорону здоров'я і освіту. 
Кожна четверта американська 
сім'я живе в трущобі, в широ
ких масштабах використовуєть
ся дитяча праця. В сільській 
місцевості діти починають пра
цювати за копійки з шестиріч
ного віку. Розгнуздана фашист
ська пропаганда морально роз
кладає дітей. Зростає дитяча 
безпритульність.

У ще більш жахливих умо
вах живуть діти в країнах, які 
перебувають під п'ятою амери
канських імперіалістів. В Анг

В південно-східній частині 
Азіатського материка розташо
вана країна Китай. Там, діти, 
живуть ваші друзі. Китайські 
піонери, як і ви, мають свій 
прапор, віддають піонерський 
салют, носять червоні галстуки.

Близько двох мільйонів піо
нерів є в Китаї. Та з кожним 
днем їх стає чимраз більше. 
Піонери Китаю борються за 
відмінне. навчання, беруть 
участь в гуртках художньої 
самодіяльності, проводять різні 
ігри, займаються спортом, ор
ганізують туристські походи, 

лії діти не можуть одержати 
освіти тому, що асигнування 
на це скорочуються кожний 
рік. В країні досі існує карт
кова система, і мільйони дітей 
голодують. У Франції із тисячі 
чоловік вмирає від туберкульо
зу 161 дитина. В Італії 300 
тисяч безпритульних дітей, 2 
мільйони ребят не відвідують 
школи, понад мільйон дітей 
шкільного віку змушені працю
вати на капіталістичних під
приємствах.

Справжній кошмар відчува
ють діти країн Латинської Аме
рики і особливо колоніальних 
країн. В Малайї хлопчики і 
дівчатка виконують непосильну 
роботу на каучукових планта
ціях, працюють по 13—14 го
дин. Нерідко вони вмирають на 
роботі від голоду і виснаження. 
Величезних розмірів досягла 
смертність дітей. У Південній 
Африці з тисячі вмирає 600— 
700 чоловік. У Тунісі виживає 
лише половина дітей, що наро
дилася. Імперіалісти роблять 
все, щоб залишити в темряві 
народи колоній. В Малайї, на
приклад, 76 процентів негра
мотних, в Індонезії—85 про
центів.

Прості люди, борці за мир 
у всіх країнах не можуть 
миритися з таким становищем 
і підносять свій гнівний голос 
на захист юного покоління. В 
різних куточках земної кулі 
звучить їх вимога: «Діти по
винні жити щасливо! Дітям 
треба забезпечити здорове жит
тя, можливість одержати осві
ту!».

За закликом Міжнародної 
федерації жінок з 12 по 16 
квітня у Відні проходить кон
ференція на захист дітей. 
Заклик федерації одержав ши
рокий відгук у всіх країнах 
світу. У Відень з'їхалпсь де
легати зі всіх куточків земної 
кулі. Конференція покликана 
викрити справжні причини 
невпинного погіршення стано
вища дітей капіталістичних і 
колоніальних країн і намітити 
шляхи, заходи і засоби для 
врятування їх від небезпеки 
нової війни, для створення їм 
нормальних умов життя. Конфе
ренція відограє велику роль у 
справі згуртування і мобіліза
ції прихильників миру на ви
рішення цього найважливішого 
завдання і внесе величезний 
вклад у справу боротьби за 
щастя і майбутнє молодого 
покоління.

КИТАЙСЬКІ ДР
зустрічаються з героями війни, 
бувають в гостях у героїв пра
ці, відпочивають у піонерських 
таборах.

Китайські піонери ведуть 
дружнє листування з піонера
ми Радянського Союзу. Вони 
діляться своїми радощами, роз
повідають про життя і нав
чання.

Ось, наприклад, що пишуть 
піонери 2-ї початкової школи 
5 району міста Сіань вінниць
ким піонерам: «Дорогі друзі! 
Тепер і у нас для народу бу-

До 40-річчя з дня 
народження (15 квітня)

КІМ ІР СЕН—голова ЦК Трудо
вої партії Кореї, голова кабінету 
міністрів Корейської народно- 
демократичної республіки і вер
ховний командуючий корейською 
Народною армією.

Прескліше РАТАУ.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З'єднання корейської Народної 

армії у взаємодії з частинами 
китайських народних добровольців 
продовжують вести на всіх фрон
тах оборонні бої проти американо- 
англійських інтервентів і лісин- 
манівських військ. 14 квітня було 
збито 4 ворожих винищувачі.

Авіачастини Народної армії за 
останні 10 з лишком днів вступа
ли понад 58 раз у повітряні бої 
з ворожою авіацією, в результаті 
чого збили 28 літаків противника.

\ (ТАРС).

Протести в Англії проти 
американського засилля

ЛОНДОН. 14. (ТАРС). Газета 
„Дейлі уоркер" повідомляє, іцо 
рада профспілок і виконком 
лейбористської партії Норіджа 
(графство Норфолк) прийняли 
резолюцію, в якій закликають 
уряд „закрити всі бази Сполу
чених Штатів в Англії і відправи
ти американські війська додому".

Прибуття до Відня 
комісії Міжнародної 
асоціації юристів- 

демократів
До Відня прибули члени комі

сії Міжнародної асоціації юристів- 
демократів: професор Брандвейнер 
(Австрія), Моєренс (Бельгія), Ка
вальєрі (Італія), Гастер (Велико
британія) і Васильковська (Поль
ща).

Вони передадуть доповідь про 
злочинне використання бактеріо
логічної зброї американськими ін
тервентами в Кореї і Китаї сесії 
Ради Міжнародної асоціації юрис- 
тів-демократів, яка відбудеться на 
наступному тижні у Відні.

(ТАРС).

У З І
дуються школи, театри, клуби. 
Ми вільно вчимось, із захоп- 
ленням працюємо в піонерській 
організації. Весь китайський 
народ вдячний вашому велико
му радянському народові. На
ша братня дружба з вами глиб
ша від моря і вища від 
неба».

З рук у руки переходять лис
ти від дорогих друзів. Дружба 
між піонерами Китаю і піоне
рами СРСР стає все більшою 
і міцнішою.

На Міжнародній економічній нараді
ЗАКЛЮЧІІЕ ЗАСІДАННЯ

12 квітня ввечері відбулося пле
нарне засідання Міжнародної 
економічної наради.

Засідання відкрив Нань Хань- 
чень (Китай).

Проф. Добретсбергер (Австрія) 
від імені президії подав на роз
гляд наради проект Звернення до 
Генеральної Асамблеї організації 
Об'єднаних націй, яке містить про
позицію скликати найближчим 
часом нараду представників уря
дів з участю ділових кіл, а також 
професійних спілок та інших гро
мадських організацій усіх країн— 
з метою сприяння розширенню 
міжнародної торгівлі.

ГІроф. Матін-Дафтарі (Іран) за 
дорученням президії оголосив 
пропозицію про створення коміте
ту сприяння розвиткові міжнарод
ної торгівлі. Мотивуючи цю про
позицію, Матін-Дафтарі заявив: 
Міжнародна економічна нарада, 
безперечно, була щасливою ініціа
тивою, бо ця нарада надала її 
учасникам, які прибули з різних 
країн з різними економічними 
системами, можливість викласти 
свою точку зору. Обмін інформа
цією на нараді намалював живу 
картину нинішнього економічного 
становища, гідного всілякого жалю. 
Разом з тим, підкреслив доповідач, 
ми довідались тут про можливості 
різних країн в галузі торгівлі і 
вивчили способи подолання труд
нощів, від яких терплять народи. 
Отже, ця нарада є хорошим по
чатком, і тому президія вирішила 
запропонувати продовжити цю 
корисну справу, подавши вам 
проект створення комітету сприян
ня розвиткові міжнародної торгів
лі.

Генеральний секретар Міжна
родної економічної наради Р. Шам- 
бейрон вніс на затвердження пле
нарного засідання проект комюні
ке про загальні підсумки наради. 
Шамбейрон вказав, що учасники 
наради можуть поздоровити себе 
з тим, що в ній взяли участь 
представники ділових кіл, коопера
тивні і профспілкові діячі з тако
го великого числа країн.

Ми можемо бути щасливі тим, 
заявив він, що ця нарада показа
ла величезні можливості для роз
гортання торгівлі між країнами і 
зуміла підкреслити той факт, що 
різниця в економічних і суспіль
них системах аж ніяк не є переш
кодою до відновлення і розвитку 
торговельних зв'язків між країна
ми. І зв'язки повинні бути зміцне
ні. Ми підкреслили в комюніке 
спільну волю всіх учасників те
перішньої наради скликати другу 
Міжнародну економічну нараду.

Пленарне засідання прийняло 
Звернення до Генеральної Асам
блеї ООН, рішення про створення 
комітету сприяння розвиткові між
народної торгівлі і комюніке про 
Міжнародну економічну нараду в 
Москві. Повідомлення голови про 
одностайне прийняття цих доку
ментів було зустрінуте палкими

Великий страйк в Японії
На знак протесту проти внесе

ного урядом Іосіда законопроекту 
про „запобігання підривній діяль
ності" в Токіо почали страйк ро
бітники чотирьох великих проф
спілок. На п'яти підприємствах 
відбулись мітинги. 

До уваги міського і сільського населення 
КОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ТАКСІ!

СТОЯНКИ РОЗТАШОВАНІ: № 1—на площі Кошового по вулиці 
Свердлова, № 2—на площі Революції.

Вартість проїзду на автомашинах: „Победа“ і „ІУІ-2О"— 
1 крб. 80 коп. за один кілометр, на автомашині таксі 
„ГАЗ-МІУГ1—20 коп. за один кілометр.

Оплата простою однієї хвилини 20 коп. незалежно 
від кількості пасажирів (на автомашині „М-20").

Таксі працюють з 7 годин ранку до 12 годин ночі.
Попередні замовлення приймаються автотранспортною конто

рою по вулиці Калініна, № 20.
Дирекція автотранспортної контори,

тривалими оплесками учасників 
наради.

Після перерви засідання трива
ло під головуванням Лалчанда 
Хірачанда (Індія). Учасники нара
ди обрали комітет сприяння роз
виткові міжнародної торгівлі.

Лорд Бойд-Орр (Англія) в своїй 
промові висловив подяку ініціатив
ному комітетові і Радянському 
підготовчому комітетові за те, що 
вони зробили для досягнення 
успіху наради. Нам, сказав він, 
були надані всі необхідні умови. 
На цій нараді, підкреслив Бойд- 

I Орр, ми дуже багато чого досяг- 
I ли. На думку англійської делега- 
I ції, ми уклали важливі угоди, які 
і приведуть до розширення міжна

родної торгівлі. Ці угоди, додав 
і промовець, у моїй країні сприяти

муть підвищенню або, принаймні, 
перешкоджатимуть зниженню 
життєвого рівня. Промовець харак
теризує Міжнародну економічну 
нараду, як історичну подію.

Потім виступив голова Торгової 
, Палати СРСР Нестеров. „Число 

учасників, компетентність і актив- 
[ н*сть їх у роботі наради, їх інте- 
| рес до всіх вистучмв)—говорить 

він,—-все це відбивало бажання 
вишукати практичні шляхи для 
розширення міжнародної торгівлі.

Різні думки, висловлені тут, в 
цьому залі, дають можливість 
твердити, що в галузі економіч
ного співробітництва можна знай
ти багато точок зіткнення між 
представниками різних країн, між 
державами, незалежно від різниці 
в економічних і політичних систе
мах".

Нестеров побажав учасникам 
наради успішної роботи в напря-.— 
мі, який був Ь^іічений на нараді.

—Ми всі дя^гемо урядові Ра
дянського Союзу,—заявив 0. Лан- 
ге (Польща),—який зробив мож
ливим ці збори в столиці своєї 
країни.

Ланге висловлює подяку Радян
ському підготовчому комітетові, 
керівникам радянської столиці і її 
жителям, „чия сердечність зустрі
чала нас скрізь і всюди".

—Справжнє значення нашої на
ради,—відзначає промовець,—по
лягає в тому, що вона відкрила 
перспективи на майбутнє. Вона 
показала величезні можливості 
розвитку міжнародної торгівлі і 
міжнародного економічного спів
робітництва між народами. Нара
да зробила практичні заходи для 
сприяння такому співробітництву. 
Заснувавши Комітет сприяння роз
виткові міжнародної торгівлі, на
рада тим самим створила механізм 
для продовження своєї роботи.

Потім головуючий Лалчанд Хі- 
рачанд, підкресливши одностай
ність, з якою були прийняті на 
нараді документи, оголосив Між
народну економічну нараду за
критою.

(ТАРС).

У префектурі Канагава в страй
ку беруть участь 15 профспілок. 
За даними профспілок, страйку
ють приблизно 350 тис. робітни
ків.

(ТАРС).

Редактор П. СКИРДА.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Ідейно • теоретичне 

озброєння кадрів.
Квітневі тези Леніна (1 стор.).
Передтравневе змагання (1 стор.).
Вісті з колгоспних полів (1 стор.).

Успішно завершимо навчальний рік 
в системі партійної освіти (2 стор.).

В. Харитонов. — Ретельно готува
тися до підсумкових занять (2 стор.).

В НОМЕРІ:
Г. Лавровський.—Чи так слід ре

монтувати електровози? (З стор.).

І. Головаха.—Походження релігій
них свят (3 стор.).

На Міжнародній конференції на 
захист дітей (4 стор.).

Коротко (4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

Ідейно-теоретичне
озброєння кадрів

Всі комуністи і безпартійні 
активісти 11 дистанції служби 
колії в цьому році вивчають іс
торію і теорію більшовицької 
партії. Бюро парторганізації 
систематично контролює стан 
політичного навчання кадрів, 
заслуховує і обговорює звіти 
пропагандистів. В гуртках, яки
ми керують тт. Заєнчковський 
і Северін, заняття проводяться 
методом розгорнутої бесіди, в 
час як^с-слухачі влаштовують 
товариські дискусії по окремих 
питаннях матеріалу, що вивчає
ться. Такий метод проведення 
занять забезпечує глибоке зас
воєння основних положень 
маркс нстсько-ленінської теорії, 
прищеплює нашим кадрам умін
ня творчо застосовувати біль
шовицьку революційну теорію 
в практиці комуністичного бу
дівництва.

На високому ідейно-теоретич
ному рівні приходять також за
няття гуртків у значній час
тині партійних організацій ву
гільних підприємств міста, агро
лісомеліоративного технікуму та 
багатьох іпших.

Однак в роботі деяких пер
винних партійпих організацій 
по ідейному озброєнню кому
ністів і безпартійного активу є 
ще серйозні недоліки.

Секретар партбюро будівель
ного управління Семепівського 
тресту т. Колузанов, наприк
лад, керівництво політичним 
навчанням кадрів пустив на са- 
моплив. Він не цікавиться як 
відбуваються заняття в гурт
ках. Навіть обліку роботи гурт
ків тут по ведеться.

У партійній організації буді
вельного управління тресту 
«Олексан дріяву глерозріз» (сек
ретар т. Гончаренко) часто зри
вається навчання. Слухачі гурт
ків, якими керують пропаган
дисти тт. Веремєєв та Ліщен
ко, вже звикли до того, що тут 
заняття часто переносяться на 
інші дні або не відбуваються 
зовсім.

Нерідко можна спостерігати 
несумлінне ставлення окремих 
пропагандистів до виконання 
своїх почесних обов'язків. В 
гуртках, якими керують пропа
гандисти тт. Майборода, Шо- 
котько, Шевченко та інші, за
няття проходять сухо, давно 
засудженим школярським ме

Твори В. І. Леніна і Й. В. Сталіна 
українською мовою

Державне видавництво по
літичної літератури Української 
РСР випустпло у перекладі на 
українську мову статтю В. І. 
Леніна «Від якої спадщини ми 
відмовляємось?». Вийшли в світ 

Великий попит на книги
Після зниження цін на книги І тоді як раніше не більше 15 ти- 

населення Львівської області ку- сяч.
пуе щодня 20—21 тисячу книг, [ (РАТАУ).

тодом запитань і відповідей, без 
глибокого аналізу подій і явищ, 
у відриві від практичних зав
дань сьогоднішнього дня. Ці 
пропагандисти абияк готують
ся до занять, мало читають 
самі і не привчають до читан
ня політичної і художньої лі
тератури слухачів, рідко відві
дують постійно діючий семінар 
пропагандистів.

Важливою формою підвищен
ня ідейно-теоретичного рівня 
кадрів є самостійне вивчення 
основ марксизму-ленінізму. В 
цьому році значно збільшилось 
число партійних і непартійних 
активістів, які займаються по
літичною самоосвітою. Це ста
вить нові завдання перед 
партійними організаціями. Вони 
повинні забезпечити повсяк
денний контроль і допомогу 
консультантам, створити умови 
товаришам, які навчаються.

Зараз партійні організації 
наближаються до завершення 
навчального року в сітці пар
тійної і комсомольської освіти. 
Успіх політичного навчання 
буде в значній мірі залежати 
від організаторської ролі пер
винних партійпих організацій 
і пропагандистських кадрів. 
Вони повинні забезпечити ви
сокий ідейний рівень і регуляр
не відвідування занять слуха
чами. Час, що залишився, 
необхідно використати для 
підготовки до підсумкових 
занять, організувати повторен
ня вивченого матеріалу.

Особливо серйозно повинні 
попрацювати ті секретарі 
парторганізацій і пропагандис
ти, де допущено відставання у 
виконанні навчального плану. 
Поспішність і зменшення кіль
кості годин на вивчення того 
чи іншого розділу, до яких 
вдаються окремі керівники 
гуртків, треба вижити з практи
ки. Тільки проведення додатко
вих занять і консультацій, 
наполеглива робота усіх кому
ністів і безпартійних активі
стів над підвищенням свого 
ідейно-теоретичного рівня мо
жуть забезпечити успіх політич
ного навчання.

Керівництво і допомога про
пагандистам у їх великій справі 
—вести пропаганду більшовиз
му—бойове завдання первин
них партійних організацій.

брошури Й. В. Сталіна «Полі
тичний звіт Центрального Комі
тету XVI з'їздові ВКП(б)» і 
«Звітна доповідь XVII з'їздові 
партії про роботу ЦК ВКП(б)».

(РАТАУ).

Ленінград. Пам'ятник В. І. 
Леніну біля Фінляндського вокзалу,

(До 35-річчя з дня приїзду 
В. І. Леніна в Петроград із емігра
ції—16 квітня 1917 року).

Прескліше ТАРС.

Квітневі тези 
В. І. Леніна

З (16) квітня 1917 року, 
після перемоги лютневої буржу
азно-демократичної революції, 
повернувся з еміграції на 
батьківщину В. І. Ленін.

Приїзд Леніна мав величезне 
значення для дальшого розвит
ку революції.

На станції Бєлоостров Леніна 
зустрів товариш Сталін з деле
гацією робітників. У Петрогра
ді на Фінляндському вокзалі і 
на площі перед вокзалом Ілліча 
захоплено привітали тисячі ро
бітників, солдатів і матросів. 
Зустріч Леніна вилилася в 
могутню революційну демон
страцію. Тут же, з броневика, 
Ленін виголосив промову, в 
якій закликав маси до боротьби 
за перемогу соціалістичної 
революції. А на другий день 
після приїзду Ленін виступив 
із знаменитими Квітневими 
тезами, що дали партії нове 
орієнтування в нових умовах 
боротьби після повалення ца
ризму.

Відповідно до тез Леніна, 
VII (Квітнева) конференція 
більшовиків націлила партію 
на боротьбу за переростання 
буржуазно-демократичної рево
люції в соціалістичну.

------- ф.-------

Гуртки художньої 
самодіяльності 
до 1 Травня

70 самодіяльних гуртків м. Ров- 
но, в яких беруть участь більше 
як 2 тисячі трудящих, готують 
святкову програму концертів до 1 
Травня. Вони репетирують п'єси, 
розучують нові пісні і танці.

Передтравневе змагання
Перевиконують план

З перших днів передтравне- 
вого соціалістичного змагання 
колектив електростанції само
віддано бореться за дострокове 
виконання квітневого виробни
чого плану.

Завдяки дійовому змаганню 
між змінами і вахтами, дотри
манню графіку трудящі доби
лись значних виробничих ус
піхів. За першу половину мі
сяця план виробітку електро
енергії виконано на 160 про
центів.

Кращих результатів у роботі 
досягли зміни чергових інже

Збільшують
Цегельний завод № 2 має 

значні внутрішні резерви ви
робництва. Боротьба за при
ведення їх в дію стала в центрі 
уваги всього колективу.

В передтравнові дні майстер 
обпилення цегли т. Попов пер
ший виступив ініціатором під
вищення продуктивності кільце
вої печі. Його ініціативу під
тримали механік т. Гишаєв, 
слюсарі тт. Миакевич, Груша, 
Гето. Вони змінили кут нахилу

Передовики фабрики
В дні передтравневого соціа

лістичного змагання колектив 
Олександрійської брикетної 
фабрики працює з великим 
піднесенням.

В роботі відзначаються 
токар т. Ільвовський та майстер 
т. Криворучко. Зобов'язавшись 
в квітні виробити по дві місяч
ні норми, передовики змагання

Вісті з колгоспних ланів
Попереду—комсомольці

Комсомольці та молодь кол
госпу імені Жданова беруть ак
тивну участь у весняно-польо
вих роботах. Вони змагаються 
за кращі строки і високу якість 
весняної сівби.

Так, тракторист Василь Оно- 
па з прицепщиком Миколою 
Сафроненком, чітко спланував
ши роботу свого трактора 
«У—2», щодня виконують нор

Виконали план лісопосадок
Хлібороби артілі імені 18 

партконференції успішно впо
рались із завданням по посад
ці полезахисних лісових смуг.

З плаву 8 гектарів посад
жено 8,8 гектара нових лісо

Розгортається сівба буряків
Передові колгоспи району 

розгорнули сівбу цукрових бу
ряків. Буряководи колгоспу іме
ні Ворошилова вже посіяли 20 
гектарів цієї культури. 15 гек

нерів тт. Безрукова і Пахомо- 
ва, які виконують завдання на 
150—170 процентів.

Добре працюють вахти стар
шого кочегара т. Спорихіна і 
начальника зміни електроцеху 
тов. Хайкіна.

На ремонті котлів та облад
нання високих показників до
бивається бригада слюсарів, ке
рована т. Худяковим. Вона до
строково і відмінно виконує 
завдання.

0. Петрушевський,
начальник планового відділу 

електростанції.

випуск цегли
лопастей шнекового вала пресу 
і встановили безперервний 
гвинт. Завдяки цьому продук
тивність агрегату зросла на 20 
процентів.

Творча думка трудівників 
заводу сприяє дальшому підне
сенню темпів, збільшенню ви
пуску продукції, переводу 
кільцевої печі на роботу протя
гом року.

В. Зелененький, 
технік-керамік цегельного 

заводу №2.'

щодня дають по 210 — 220 
процентів.

Значно перевищують графік 
зміни, очолювані тт. Мазуром, 
Біляком і Бакасвим.

Серед брикетпиків шириться 
боротьба за краще використан
ня механізмів, поліпшення 
якості випускаємої продукції.

А. Волков, робітник фабрики.

ми на 120—130 процентів.
Комсомольці-сівачі Іван Же- 

ниленко та Саня Демченко 12- 
рядковою кінною сівалкою сис
тематично засівають по 5,5—6 
гектарів при завданні 5.

Приклад комсомольців наслі
дують інші колгоспники.

В. Глоба, 
завідуючий відділом кадрів 

райкому ЛКСМУ.

смуг, в тому числі 6 гектарів 
жолудями дуба.

Завершують посадки лісосмуг 
і колгоспи «ПІлях до комуніз
му», імені Карла Маркса та 
інші.

М. Кулішенко, 
агроном райсільгоспвідділу.

тарів цукрових буряків посія
но в колгоспі імені Петровсь- 
кого. До сівби цукрових буряків 
приступили і інші колгоспи ра
йону.
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Успішно завершимо навчальний рік в системі партійної освіти
Цими днями у міськкомі КІІ(б)У відбулася нарада керів

ників гуртків, політшкіл і консультантів сітки партійної і 
комсомольської освіти міста.

Учасники наради заслухали і обговорили доповідь 
секретаря міського комітету партії т. Харитонова про стан 
і заходи поліпшення роботи пропагандистів по ідейно-тео
ретичному вихованню комуністів, комсомольців і безпартій
них активістів.

На секційних заняттях пропагандисти обмінялися дос 
відом організації роботи гуртків і політшкіл та внесли кон
кретні пропозиції, спрямовані на усунення виявлених не
доліків.

Нижче друкуємо окремі матеріали наради.

Як організувати 
повторення пройденого

•Заняття секції керівників 
гуртків по вивченню «Коротко
го курсу історії ВІШ(б)» друго
го року навчання пройшло з 
великою активністю. Пропаган
дисти брали участь в обгово
ренні питань, вносили цінні 
пропозиції.

Розглядаючи питання про ме
тодику проведення занять 
по «Короткому курсу історії 
ВКП(б)», ми вирішили заслу
хати і обговорити як планує і 
проводить заняття один із ке
рівників гуртків. Пропагандист 
т. Бульба, з парторганізації 
міської лікарні, обмінялась дос
відом проведення розгорнутої 
бесіди в гуртку, яким вона 
керує.

Особливий інтерес викликало 
обговорення питання про те, 
як залучити слухачів до актив
ної бесіди. Тт. Борик та Іва
нова, виступаючи з цього при
воду, зробили висновок, що 
пропагандист; якщо він хоче 
залучити до участі в бесіді 
всіх гуртківців, повинні нав
чити їх правильно висловлюва
ти думку, ставити додаткові за
питання, давати посильні зав
дання для самостійної роботи.

Керівник гуртка при парт
організації середньої школи №4 
т. Борик розповів про значення 
і використання наочних посіб
ників по історії більшовицької 
партії. Він відзначив, що при 
вивченні теми «Партія більшо
виків у період Великої Вітчиз
няної війни Радянського Сою

зу» (червень 1941 р.—травень 
1945 р.) виключно важливу 
роль у глибокому засвоєнні ма
теріалу слухачами відіграла 
карта «10 ударів Радянської 
Армії».

Палка товариська дискусія 
виникла при обговоренні пи
тання про те, як краще орга
нізувати повторення пройдено
го. Пропагандисти тт. Кутасе- 
впч, Іванова, Бабінський та 
інші висловились проти методу 
проведення повторення, запро
понованого керівником гуртка 
т. Білецьким. Вони вказали, що 
повторення слід проводити не 
вибірково, за окремими підроз
ділами, а систематично, по те
мах, послідовно. Це, безумов
но, допоможе систематизувати 
і поглибити знання слухачів, 
які в гуртках підвищують свій 
ідейно-теоретичний рівень.

На секції було виявлено ок
ремі недоліки в роботі гуртків. 
Пропагандисти,між іншим, скар
жились, що часто для слуха
чів невистачає необхідної літе
ратури. Насамперед працівни
кам парткабінету міськкому 
КП(б)У слід подбати про прид
бання книги «На допомогу слу
хачам політшкіл», необхідної в 
гуртках по темі «Партія біль
шовиків у боротьбі за відбудо
ву й дальший розвиток народ
ного господарства, за будів
ництво комунізму в післявоєн
ний період».

М. Агалакова, 
керівник секції пропагандистів.

Перші підсумки
З виступу керівника гуртка по вивченню історії ВКІІ(б} при 

парторганізації Олександрійської брикетної фабрики т. ЛОПАТИ.

Понад десять років я працюю 
пропагандистом. За цей час ме
ні доводилось керувати різними 
формами партійної освіти. Ве
лике значення для пропаган
дистів мають семіпари, на яких 
вони розглядають теоретич
ні питання, переймають досвід 
проведення співбесід. Регуляр
но відвідуючи семіпари, я від
чув як це впливає на вихо
вання теоретичної зрілості про
пагандиста.

Довгий час наша партійна ор
ганізація не могла вирішити 
питання про відвідування за
нять слухачами, які в дні нав
чання заступають на зміну. Те
пер це питання ми розв'язали. 
Навчання в гуртках проводяться 
окремо для кожної зміни. Щоб 
полегшити роботу пропагандис
та, виділено кілька товаришів 
із числа активу партійної ор
ганізації для проведення дуб- 

Наполегливо підвищують свій ідейно-теоретичний рівень 
інженер дирекції підприємств т. Жежеренко, начальник від
ділу кадрів тресту „Укрвуглемонтаж'' т. Савченко, викла
дач агролісомеліоративного технікуму т. Гороховатська та ба
гато інших.

—Ну, як вечір проводите?
—Як завжди, з великою користю.

Рис. Ю. Узбякова.

| льовапих занять. Цим самим ми 
добилися повного відвідування 
гуртка слухачами і чіткого ви
конання навчального плану.

Проте є в пас і недоліки. 
Дасться взнаки відсутність не
обхідної літератури. Слід від
значити, що торгівля книгами 
у нашому місті поставлена ще 
занадто слабо. Чому, наприклад, 
товариші, які підвищують свій 
ідейно-теоретичний рівень, не 
мають змоги вчасно придбати 
книгу її. В. Сталіна «Питання 
ленінізму» російською мовою? 
Тому, що ці книги десь подов
гу залежуються на базах.

Відділ пропаганди і агітації 
міськкому КП(б)У, первинні пар
тійні організації повинні ство
рити всі умови для успішного 
завершення навчального року 
в сітці партійної і комсомоль
ської освіти.

Створити умови для 
самостійного навчання

З виступу керівника семінару 
з питань зовнішньої політики 

т. ЖАЛДАКА.
Самостійне політичне навчан

ня кадрів вимагає, пасамперед, 
сумлінного ставлення самих то
варишів, які оволодівають марк
систсько - ленінською теорією. 
Вони повинні чітко планувати 
свою роботу, визначити певний 
час і систематично працювати 
над вивченням основ більшо
визму.

Однак, цього не досить. Ве
лику допомогу комуністам та 
безпартійним активістам може 
і повинен подавати партійний 
кабінет. Для товаришів, які 
підвищують свій ідейно-теоре
тичний рівень, на мою думку, 
треба визначити день або ве
чір навчання з тим, щоб вони 
у цей час були вільні від за
сідань, зборів і т/я Такий 
час необхідно визначити і для 
пропагандистів.

Крім того, останнім часом у 
І нас рідко читаються доповіді і 

лекції для слухачів гуртків і 
тих, що займаються самоосві
тою. Значним недоліком є те, 
що порушується цикл лекцій.

В цьому році відділ пропа
ганди і агітації міськкому пар
тії, секретарі партійних орга- » 
нізацій допуо^и багато недо
ліків у комплектуванні гуртків. 
Я вважаю, що комплектувати 
гуртки і визначати пропаган
дистів слід, виходячи з умов і 
місця роботи.

У необхідності цього можна 
переконатись на такому факті. * 
При парторганізації міськздо- 
роввідділу створено гуртки. 
Більшість з них працюють пла
номірно. Однак є випадки, на
приклад, в гуртку лікарні се
лища Октябрське, де пропаган
диста призначили з іншої 
парторганізації. Тому контро
лювати, як працює гурток, не 
завжди вдається.

Необхідно також відзначити, 
що семіпари пропагандистів від
буваються нерегулярно, а не
штатних консультантів зовсім 
не запрошують до міського 
парткабінету, піхто не переві
ряє їх роботи. На ці недоліки 
слід зважати.

Ретельно готуватися до підсумкових занять
Оволодіти теорією марксизму- 

ленінізму—означає, насамперед, 
засвоїти суть цієї теорії і нав
читись користуватись нею при 
вирішенні практичних завдань 
комуністичного будівництва, 
зрозуміти зв'язок окремих по
ложень більшовизму з тими 
умовами, в яких вони виникли, 
і, головне, вміти творчо засто
совувати положення марксист
сько-ленінської науки в нових 
умовах.

Почесні і відповідальні зав
дання в зв'язку з цим стоять 
перед пропагандистами. Вони 
покликані виховувати наші кад
ри в комуністичному дусі, при
щеплювати їм любов до знань, 
до книги, невпинно підвищу
вати їх політичну активність.

Переважна більшість керів
ників гуртків, політшкіл, кон
сультантів сумлінно ставляться 
до виконання обов'язків про
пагандистів найпередовішого в 
світі вчення марксизму-лені- 

пізму. Заняття і консультації 
вони проводять у тісному зв'яз
ку з практичними завданнями 
товаришів, які підвищують свій 
ідейно-теоретпчний рівень. Ус
пішно виконуючи навчальну 
програму, ці пропагандисти умі
ло організували повторення 
пройденого, готуються до про
ведення підсумкових занять.

Багато дечого повчального 
можна розповісти з досвіду ро
боти пропагандистів,

Заслуговує уваги досвід ро
боти гуртка по вивченню істо
рії ВКП(б) при парторганізації 
управління будівництва жител 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ», яким керує т. Черняк. 
Пам'ятаючи, що вирішальним 
у якості занять є рівень під
готовленості пропагандиста і йо
го викладацька майстерність, 
т. Черняк старанно готується 
до кожного заняття, складає 
конспекти, добирає наочні по
сібники, художню літературу.

Заняття в цьому гуртку про
ходять при активній участі 
всіх слухачів. Тільки хвороба 
або терміновий виїзд може по
служити причиною неявки гурт- 
ківця на заняття, тому тут уже 
стало правилом, що на занятті 
присутні всі слухачі. Пропа
гандист не чекає дня навчан
ня. Зустрічаючись з товариша
ми за кілька днів до заняття, 
т. Черняк цікавиться як вони 
підготувалися до бесіди, що 
прочитали, як зрозуміли про
читане тощо. Повсякденна ува
га пропагандиста дає добрі нас
лідки: підвищується активність 
гуртківців, зростає їх політич
ний кругозір та інтерес до 

і знань, любов до книги.
Але поряд з цим в окремих 

гуртках і політшколах навчан- 
I ня проходить ще недостатньо 
| організовано. У партійних 

організаціях заводу «Червоний 
ливарник», енергомонтажпого 
управління, будівельних управ

лінь тресту «Олександріявугле- 
розріз» та деяких інших до
пускаються зриви занять, що 
призвело до значного відставан
ня гуртків у виконанні нав
чального плану і низької ус
пішності слухачів.

Секретарі партійних органі
зацій тт. Єременко, Малик, Ко- 
лузанов, Гончаренко, Нечаєв, 
пропагандисти тт. Веремєєв, 
Ліщенко, Маліцький, Лашкул, 
Пентєшип та інші примирили
ся з цими неподобствами і не 
вживають належних заходів до 
налагодження навчання в гурт
ках. Продовжує миритися з не
задовільною роботою сітки ком
сомольської освіти і міський 
комітет ЛКСМУ.

Стан, що створився, треба, 
пе гаючись, виправляти. Щоб 
успішно закінчити навчальний 
рік в системі партійної і комсо
мольської освіти, партійні ор
ганізації повинні посилити конт
роль за роботою гуртків і по
літшкіл, а також за товариша
ми, які самостійно вивчають 
марксистсько-ленінську теорію. 

Необхідно уже тепер спланува
ти і регулярно проводити до
даткові заняття і консультації, 
забезпечити систематичне від
відування занять слухачами.

Окремі пропагандисти замість 
того, щоб забезпечити глибоке 
вивчення теорії та історії біль
шовизму, прогаяний час нама
гаються наверстати за рахунок 
скорочення кількості годин на 
вивчення програмового матері
алу, визначених за навчальним 
планом. Проти такого порочно
го стилю «надолужити прогая
не» партійні організації повин
ні вести рішучу боротьбу.

Уже зараз треба, поряд з ви
вченням нового матеріалу, пов
торювати пройдено. Це дасть 
можливість добре підготуватись 
до підсумкових занять і пра
вильно визначити форму нав
чання для кожного комуніста 
і безпартійного активіста в но
вому навчальному році.

В. Хвритонов, 
секретар міськкому КП(б)У,
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Чи так слід ремонтувати 
електровози?

5 квітня депо будівельного 
управління тресту «Олександ- 
ріявуглерозріз» випустило з ре
монту електровоз №17. Знаю
чи, що наші керівники не 
контролюють як викопані ро
боти, я вирішив оглянути 
електровоз безпосередньо в 
депо. Однак мені дали розпо
рядження приймати машину 
на посту №8.

Поїхав туди і взявся за спра
ву. Що ж виявилось? Ампер
метр не працює. Вольтметр не 
відрегульований. Замість 110 
вольт він показує 400. На тре
тьому моторі немає щіткотрима
чів, рукав вентилятора порва
ний.

Таких дефектів виявилось 
аж 13.

Довелось викликати комісію, 
яка погодилась з моїми виснов
ками і запропонувала знову 
поставити електровоз на ремонт.

Слід "було сподіватись, що 
начальник депо т. Ткаченко 
вживе необхідних заходів для 
того, щоб швидко усунути 
дефекти. Однак, цього він не 
зробив.

—Будеш працювати і так. 
Нам треба виконувати план,— 
сказав Ткаченко.

З того часу моя машина 
перебуває в роботі. Але відомо, 
як мені доводиться працювати. 
Тільки те й ]$>иш, що ремон
туєш електровоз. На це витра
чається багато часу. А коли 
зважити, що в більшості маши
ністів немає навіть ключів, не 
кажучи вже про інший інстру
мент, то стане ясно, як утрудню
ється проведення ремонту.

Відсутність боротьби за 
якість ремонту в депо підтверд
жується не лише цим.

Ось ще один факт. Недавно

Особисті стахановські плани
Почин знатного гірника Дон

басу Тихопа Михайлова, який 
підхопили передові виробнич
ники міста, відкрив широкі мож
ливості для кращого викорис
тання техніки, невпинного зрос
тання продуктивності праці, по
ліпшення якісних показників 
роботи.

Наслідуючи приклад знатно
го шахтаря країни, кращі ро
бітники заводу «Червоний ли- 

відремонтували електровоз №15. 
Не встиг він впйти з депо, як 
гальмовою системою не можна 
було користуватись. Керівники 
депо підписали акт і про те, 
що електровоз №18 відремонто
ваний. 1 це тоді, як ні в две: 
рях, ні у віконних рамах скло 
не вставлено. Одна половина 
дверок відчиняється, а друга 
забита. Через це в час їзди 
машиністу не видно, що ро
биться попереду і з боків. 
Саме з цих причин трапляють
ся аварії.

Не краще ремонтуються і 
думкари. З цих причин состав 
з породою розвантажується не 
одним робітником за 8 хвилин, 
а 10—15 чоловіками за ЗО—40 
хвилин, а іноді й годину.

Дуже часто вагони і електро
вози, які виходять з депо, на 
поворотах буряться.

Низька якість ремонту — 
результат знеосібки, безгоспо
дарності і безконтрольності, 
що панують в депо.

—Доки ж так буде тривати? 
—питають транспортники на
чальника депо т. Ткаченка.

—Скоро наведемо порядок,— 
запевняє він.

Та обіцянки начальника за
лишаються обіцянками. А це 
дається взнаки. Не можна далі 
миритися з таким безвідпові
дальним ставленням Ткаченка 
до своїх обов'язків.

Мн, машиністи, хочемо пра
цювати високопродуктивно, 
чітко і безаварійно. Ми хочемо 
достроково виконати свої 
передтравневі соціалістичні 
зобов'язання і нам треба ство
рити необхідні умови для цього.

Г. Лавровський, 
машиніст електровоза 

будівельного управління тресту 
„Олександріяву глерозріз*.

варпик» склали особисті стаха
новські плани й успішно перет
ворюють їх в життя. Так, ко
валь Захар Черпявський підви
щив продуктивність праці на 
22 проценти, а стругальник 
Андрій Жигель—на 25. Цього 
новатори добились завдяки 
ущільнення робочого часу, удос
коналення технологічного про
цесу.

С. Петров.

Джамбульська область. Механі
затори Казахстану змагаються за 
проведення весняних польових ро
біт в стислі строки і на високому 
агротехнічному рівні. Високі зраз
ки роботи показує тракторист 
Джамбульської МТС комсомолець 
Ж. Каримов на посіві цукрових 
буряків у передовому колгоспі | 
„Октябрь" Джамбульського райо- ’ 
ну. При нормі 10 гектарів він що
денно засіває по 15 і кожний де
сятий день працює на зекономле
ному пальному.

На знімку: Ж. Каримов за ро
ботою.

Фото П. Федотова. 
Прескліше ТАРС.

Зобов'язання юних 
натуралістів

Торік юні мічурінці Недогар- 
ської семирічної школи подали 
зпачну допомогу колгоспу імені 
12-річчя Жовтня у виконанні 
плану посадки лісосмуг. Вони 
виростили на пришкільній 
ділянці 1.600 садженців дуба, 
багато клена та білої акації, 
які по весні передали колгоспу.

Нинішньої весни юннати 
знову передали колгоспу 1.500 
садженців білої акації та 600 
штук клену.

Крім того, юні натуралісти 
заклали шкілку з ясена та 
яблунь і зобов'язались озелени
ти шкільне подвір'я та оздоби
ти його квітниками. Кожен 
учень школи посадить цієї 
весни біля своєї садиби по 20 
декоративних дерев та візьме 
активну участь у боротьбі з 
шкідниками колгоспних ланів.

Л. Одножева,
староста гуртка юних 

натуралістів школи.

ЯН МИ ЗНИЖУЄМО 
СОБІВАРТІСТЬ ПОЛЬОВИХ РОБІТ

Розмова з Іваном Шацьким.
СТАНИЦЯ МІІХАЙЛОВСЬКА 

(КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАП). 
Тракторна бригада депутата 
Верховної Ради СРСР Івана 
Ніццького—ініціатора змагання 
за зниження собівартості робіт 
—провела боронування, культи
вацію і сівбу колоскових на 
високому агротехнічному рівні 
за 3,5 робочих дні, знизивши 
собівартість робіт на 14—16 
процентів.

У розмові з кореспондентом 
ТАРС тов. Ніццький розповів:

—Межа весняної сівби швид
ко просувається на північ, і 
я хочу дати механізаторам ряд 
товариських порад, поділитися 
досвідом боротьби за зниження 
собівартості обробітку грунту.

У нас на кожний вид робіт 
є технологічна карта, в якій 
вказано, за рахунок чого, коли 
і як тракторист може підвищи
ти продуктивність праці, зеко
номити пальне, час, а кіпець- 
кінцем—знизити собівартість 
робіт на кожному гектарі. На 
оранці це досягається правиль
ною відбивною загонок, щоден
ною зміною лемешів, регулю
ванням плугів, маневруванням 
швидкостями на поворотах. На 
боронуванні—за рахунок за
стосування навісних зчепів, 
які дозволяють збільшити кіль
кість борін, за рахунок агрега
тування для боронування у 
два сліди, а на сівбі—за раху

Ліквідувати простої тракторів
Минулого року через часті 

простої тракторів колгосп імені 
12-річчя Жовтня втратив кра
щі строки сівби і, як наслідок, 
одержав низькі врожаї.

Тоді машини простоювали з 
техпічних причин. Зараз трак
тори бригади т. Кузьменка 
майже щодня простоюють 
з вини правління колгоспу і 
окремих механізаторів.

Так, 10 квітня тракторист 
Григорій Василенко, працюючи 
в другій зміні, о третій годині 
ночі самочинно залишив трак
тора і пішов відпочивати. З 
машини, залишеної без охоро
ни, украдено жикльор і відстой- 
ник. Доки розшукували ці 

нок завантаження насіння в 
сівалку на ходу.

Кожний тракторист у нас 
одержує змінний наряд-завдан- 
ня. В ньому вказуються пріз
вище тракториста, марка трак
тора, вид робіт, довжина гону 
поля, час на один круг, число 
кругів за зміну, норма в гекта
рах на один круг, норма в 
гектарах на всю зміну. Тут 
же вказується точна планова 
собівартість обробітку гектара 
землі.

Після закінчення зміни я 
або мій помічник, приймаючи 
роботу, вимагаємо у тракторис
та наряд-завдання і по ньому 
перевіряємо виконання, прос
тавляючи поряд з плановими 
показниками фактичні. Одно
часно даємо оцінку якості ро
боти. Потім я здаю оброблений 
масив бригадирові рільничої 
бригади.

В нашій бригаді кожний 
трактор пересувається по ста- 
хановських маршрутах, а кож
ний тракторист працює тільки 
за годинним графіком. Знижен
ня витрат на обробітку землі 
ми добились в результаті пов
ного використання потужності 
кожного трактора шляхом пра
вильного агрегатування. У нас 
ні один тракторист не почне 
зміни, поки я або мій поміч
ник не переконаємось, що 
агрегат укомплектовано пра
вильно, потужність машини 
завантажена повністю.

частипл, трактор «ХТЗ» прос
тояв день.

14 квітпя кілька годин робо
чого часу простояв трактор 
«ДТ-54», бо правління колгос
пу не забезпечило своєчасного 
підвезення пального.

Не працював ніч па 15 квіт
ня і трактор <С-80». Тракторпст 
т. Бутенко, який добре знав, 
що буде працювати вночі, не 
подбав про вчасне налагоджен
ня електроосвітлення.

Дирекція Олександрійської 
МТС, правління колгоспу та 
колгоспна партійна організація 
повинні вжпти заходів до лікві
дації простоїв тракторів.

А. Швидкий.

Походження релігійних свят
Класики марксизму - ленінізму 

довели, що релігія являє собою 
пряму протилежність науці, що 
вона дає зовсім неправильне тлу
мачення дійсності, оголошує мате
ріальний світ тимчасовим і мину
щим і говорить про існування ін
шого загробного духовного світу, 
який, нібито, є справжнім і віч
ним. У цьому іншому світі люди
ну нібито чекає суд і відплата за 
гріхи земні: „праведники* потрап
лять в рай, а „грішники*—в пек
ло, на вічні муки.

Коріння релігії криється в об
межених і неуцьких уявленнях 
дикуна. Релігія виникла в дале
кому минулому, коли людина бу
ла цілком безсилою перед незро
зумілими їй явищами природи. Це 
безсилля породжувало віру в іс
нування надприродних сил, доб
рих і злих духів, приводило до 
одухотворення (обожнення) пред
метів природи.

В умовах класового суспільст
ва безсилля перед явищами при
роди доповнювалось безсиллям 
пригноблених мас трудящих перед 
експлуататорами, перед незрозу
мілими і чужими їм законами су
спільного розвитку. Нещадне гноб

лення і експлуатація трудящих 
приводили до створення різних 
легенд про „спасителів світу*. 
„Десятки і сотні раз,—писав това
риш Й. В. Сталін,—намагалися 
трудящі на протязі віків скинути 
з плечей гнобителів і стати 
господарями свого становища. Але 
кожного разу, розбцті і зганьбле
ні, змушені були вони відступити, 
затаївши в душі образу і прини
ження, злобу і відчай і зводячи 
очі на невідоме небо, де вони спо
дівалися знайти визволення*. Вся
ка релігія взагалі, і релігійні свя
та зокрема, будучи, за словами 
В. І. Леніна, одним з видів духов
ного гніту, що лежить на народних 
масах, задавлених в умовах кла
сово - антагоністичних суспільств 
вічною працею на інших, злидня
ми і самотністю, відіграють гли
боко реакційну роль, відстоюючи 
все старе, мертве і віджиле, ви
ступаючи проти всього передово
го, прогресивного.

Уніатська церква в Західній Ук
раїні допомагала пануючим кла
сам Австро-Угорщини держати в 
покорі трудящі маси, вона всту
пила в прямий союз з німецьким 
фашизмом і американо-англійсь- 

ким імперіалізмом, спрямований 
проти українського народу, проти 
СРСР і всього демократичного 
табору. Релігія в США, в Англії 
та інших капіталістичних країнах 
перебуває тепер на службі імпе
ріалістичної реакції, фашизму. Во
на освячує расове бузувірство, 
жахливе гноблення трудящих, при
душення демократичного руху, 
імперіалістичну експансію, звіря
че винищення десятків тисяч на
родів Кореї та інших країн світу.

Особливо мерзенну і огидну 
роль відіграє Ватікан, який спря
мовує всю діяльність католицької 
церкви. Папа Пій XII і його зграя в 

І чорних сутанах, які раніш активно 
підтримували італійський і німець- 

I кий фашизм, тепер в союзі з мо
нополістичним капіталом США го- 

| тують війну проти сил демократії 
І і соціалізму.

В кожній релігії (християнстві, 
ісламі, буддизмі і т. д.) є багато 
різних свят на відзначення „подій*, 
які взагалі не існували. Християн
ські свята, наприклад, справляють
ся на честь Ісуса Христа, який 
ніколи не існував. Одним з таких 
свят є пасха. Сама назва свята 
(„пасха")—староєврейського по

ходження і означає „умилостив- 
лення" (богів). Запозичивши у 
євреїв вигадку про прихід на 
землю спасителя, християнська 
релігія створила новий варіант 
старого пасхального культу.

Християнська пасха зовсім не 
встановлена вищою істотою, а 
створена людьми, має суто земне 
походження, зв'язане з життям 
первісно-общинного і класового 
суспільства. Експлуататорські 
класи, дармоїди і гнобителі ви
користовують пасху (як і інші 
церковні свяга) в корисливих 
цілях. Так. наприклад, вчення 
про пости має своїм завданням 
освячувати напівголодне існування 
трудящих в експлуататорському 
суспільстві. Сповідь і причастя 
використовуються церковниками 
з метою шпигунства. Весь обряд 
богослужіння з скорботним співом, 
іконами, молитвами і т. д. ~ по
кликаний прищепити пригнобле
ним масам терпіння і покірність 
експлуататорам.

В нашій країні, на основі соціа
лізму, відбулась величезна куль
турна революція. Дві сили—народ 
і комунізм з'єдналися в одну велику 
непереможну силу. Світогляд 
марксистсько-ленінської партії 
став світоглядом усього радянсь
кого народу. Назавжди знищено 

коріння, яке породжує релігію,— 
приватну власність на засоби ви
робництва, експлуатацію людини 
людиною, неуцтво і темноту мас. 
Радянський народ, керований 
більшовицькою партією, споруд
жує великі будови комунізму, 
бореться проти пережитків ка
піталізму в свідомості людей. 
Переважна маса трудящих нашої 
країни остаточно звільнилась від 
релігійних забобонів.

Проте є ще люди, які вірять в 
бога, справляють релігійні обряди, 
відмовляються працювати в цер
ковні свята.

Релігійні пережитки сковують 
ініціативу людей, придушують їх 
волю, заважають їм усвідомити 
свої сили і творчо застосувати їх 
для великої справи будівництва 
комуністичного суспільства.

Для повного подолання релігій
них пережитків і забобонів необ
хідна планомірна, наполеглива, 
систематична науково-освітня та 
ідейно-виховна робота в масах. 
Інтереси комуністичного будів
ництва вимагають повного подо
лання пережитків капіталізму, в 
тому числі і релігійних пережит
ків у свідомості радянських 
людей.

І. Головиха, 
кандидат філософських наук.
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Підсумки виробничої практики 
слухачів педучилища

Слухачі випускних курсів 
Олександрійського педучплища 
недавно відбули педагогічну 
практику в школах міста.

Педагогічні колективи місь
ких шкіл привітно зустріли ви
пускників і створили їм спри
ятливі умови для педагогічної 
практики.

Цими днями в училищі від
булася методична конференція, 
яка обговорила наслідки цієї 
практики. У конференції взя
ли участь представники керів
них партійних і радянських ор
ганізацій, установ та вчителів 
міста.

Обговорення наслідків прак
тики показало, що уроки з ро
сійської і української мов та 
літератури, а також з матема
тики та фізики в 5—7 класах, 
де проходили практику слуха
чі, проводилися на високому 
рівні.

Марія Сєдіна на уроках фі
зики розповідала учням про ве
ликі будови комунізму, про нез- 
рівняну перевагу радянської 
електротехнічної науки над ка
піталістичною.

Уроки з математики і фізики 
випускники пов'язували’з зав

Ростовська область. З кожним днем зростає добробут гірників 
міста Шахти. Заможно живе сім'я начальника дільниці шахти імені 
Петровського тресту „Шахтантрацит" лауреата Сталінської премії 
Н. І. Прошуніна. Недавно тов. Прошунін придбав для своїх дітей 
піаніно.

На знімку: лауреат Сталінської премії Н. І. Прошунін в кругу 
своєї сім'ї. Прескліше ТАРС.

На Міжнародній конференції на захист дітей
12 квітня у Відні відкрилась 

Міжнародна конференція на за
хист дітей. В ній беруть участь 
делегації з 60 країн світу. З'їха- 
лось понад 500 делегатів—батьків, 
педагогів, психологів, лікарів, уче
них, письменників, артистів, дер
жавних і профспілкових діячів.

У роботі конференції беруть 
участь також представники Все
світньої федерації профспілок, 
Міжнародної демократичної феде
рації жінок, Всесвітньої федера
ції демократичної молоді і інших 
міжнародних організацій.

Конференцію відкрила голова 
Австрійського товариства на за
хист дітей лікар-психіагр Ло- 
польдіне Курц-Бейтль. Учасники 
конференції заслухали такі допо
віді:

1. Що можна зробити для ді- 
тей в умовах миру.

2. Про здоров'я дітей.
3. Про виховання дітей.
4. Про вплив літератури, преси, 

радіо, кіно і мистецтва на мо
ральний і культурний розвиток 
дітей.

ВІДЕНЬ, 15 квітня. (ТАРС). 
Вчора на вечірньому засіданні 

даннями дальшого розвитку на
родного господарства пашої 
Батьківщини.

Олена Чаус на уроках ук
раїнської літератури пояснюва
ла учням чудові риси наших 
радянських людей, викривала 
мерзенних українських бур
жуазних націоналістів, вихо
вуючи і зміцнюючи в учнів бла
городні почуття палкого ра
дянського патріотизму.

Присутні на конференції вчи
телі міста Д. А. Зибін, Б. А. 
Міхелсва, завідуючий міськВНО 
І. С. Гідулянов дали позитивну 
оцінку педагогічній практиці.

Практика виявила також не
доліки у знаннях частини слу
хачів, недостатню культуру мо
ви, необізнаність з методикою 
тощо.

Конференція поставила зав
дання перед випускниками— 
наполегливо працювати над вив
ченням мови і математики, ово
лодіти методикою викладання, 
з честю виправдати високе зван
ня радянського вчителя.

С. Гончаров, 
викладач мови і літератури 

педучилища.

Міжнародної конференції на захист 
дітей тривали дебати на доповіді. 
З великою увагою делегати вис
лухали промову віце-голови комі
сії Міжнародної асоціації юрис- 
тів-демократів Луїджі Кавальєрі. 
Він розповів про страхітливі зло
діяння американських імперіаліс
тів у Кореї.

Делегат Ірану Саєд Алі Акбар 
Боргай відзначив, що внаслідок 
військових приготувань в Ірані 
зростають злидні і голод. 85 про
центів -дітей помирають, не до
живши до 15 років. Масове роз
повсюдження одержали віспа, тра
хома, малярія, ревматизм, жовту
ха, туберкульоз, проказа, кір, диф
терія, дизентерія, коклюш, шлун
ковий і висипний тифи, душевні 
хвороби. 85 процентів населення 
не вміють читати і писати.

Учасники конференції тепло 
зустріли появу на трибуні пред
ставника Радянського Союзу Н. М. 
Парфенової. Вона розповіла про 
величезне піклування радянсько
го уряду і всього радянського на
роду про дітей. В СРСР всі діти 
вчаться. Створена широка сітка 
різних дитячих установ. Радянсь
кі діти виховуються в дусі миру,

КОРОТКО
Поповнення автобусного 
парку районного центру

БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ. Міська автотранспорт
на контора одержала нову партію 
автобусів і легкових автомашин. 
Тепер автоперевозки пасажирів 
провадяться в багато сіл і в су
сідні районні центри. По лінії Біла 
Церква—Київ курсує комфорта
бельний автобус.

------- р,-------

1.400 гектарів нових 
садів

Колгоспні садоводи Широківсь- 
кого району першими в Дніпро
петровській області завершили 
план весняного садіння фруктових 
дерев на площі 60 гектарів. У кол
госпах «Червоний шлях" і „Країна 
Рад" почалась посадка винограду.

За рахунок весняних посадок 
площа колгоспних садів в області 
розширюється на 1.400 гектарів.

----- -ф-------

Весняна путина 
на Дунаї

Весняна путина на Дунаї в роз
палі. Йде масовий лов дунайсько
го оселедця і червоної риби. Вісім 
бригад колгоспу імені Молотова. 
Суворовського району, десятки 
бригад і ланок колгоспів Вилків- 
ського рибальського району, Із
маїльської області, вже здають 
рибу в рахунок другого півріччя.

------- ♦-------

Життя колгоспу 
на сцені

Показом літературного монтажу 
«Досягнення нашого колгоспу" 
закінчив зимовий сезон колектив 
художньої самодіяльності села 
Стеблівки, Хустівського округу. 
Закарпатської області. Учасники 
постановки — бригадири, ланкові, 
доярки, теслярі, механізатори — 
розповіли про економічні і куль
турні перетворення в рідному 
селі.

——

Сінокіс в Азербайджані
По всій республіці травостій 

вищий минулих років. Колгоспи 
приступили до косовиці. Механі
затори і кормодобувні бригади зо
бов'язались завершити косовицю 
на всій площі протягом 10 днів— 
вдвоє швидше наміченого строку.

-----------------'
Торгівля в полі

На період весняних польових 
робіт у села України завезено 
на десятки мільйонів карбованців 
товарів. Для продажу їх у полі 
споживча кооперація республіки 
організує більше 36 тисяч розно
сок, розвозок і 125 автолавок.

(РАТАУ).

в дусі дружби з іншими наро
дами.

Якщо в капіталістичних країнах 
скорочується народженість і збіль
шується смертність, то в Радян
ському Союзі, навпаки, населення 
країни щорічно збільшується на З 
мільйони чоловік. У нас, сказала 
Парфенова, поява на світ дитини 
—це велика радість для кожної 
матері, для кожної сім'ї. Це і зро
зуміло, бо в СРСР неухильно по
ліпшуються матеріальні і куль
турні умови життя трудящих.

Міністр народної освіти Німець
кої Демократичної Республіки 
Менцель розповіла про те, що в 
Західній Німеччині величезні кош
ти витрачаються на мілітаризацію 
країни. В той же час витрати на 
освіту та охорону здоров'я не
впинно скорочується. Інша карти
на в Німецькій Демократичній 

' Республіці. П'ятирічним планом 
передбачено асигнування лише на 
будівництво шкіл 280 мільйонів 
марок. На стипендії і навчальні 
посібники в минулому році було 
відпущено 100 мільйонів марок. В 
країні є тисячі шкіл, дитячих бу
динків, клубів, театрів.

Країна відзначила 500-річчя
з дня народження Леонардо да Вінчі
Трудящі Радянського Союзу 

разом з усім прогресивним 
людством широко відзначили 
500-річчя з дня народження 
славного сина італійського на
роду Леонардо да Вінчі гені
ального художника і вченого. 

, По всій країні відбулися уро
чисті збори, літературні вечо
ри, відкрито виставки, читались 
лекції, присвячені генієві епо- 
хи Відродження.

15 квітня в Московській дер
жавній консерваторії відбувся 
вечір представників громадсь
кості столиці. На вечорі були 

І присутні також глави Посольств 
| і Місій, акредитовані в Москві.

Присутні прослухали доповідь 
професора М. В. Алпатова — 
«Великий італійський худож
ник і вчений Леонардо да Він
чі».

Передача урядові Польської Республіки 
цінностей польської національної культури

Під час лютневих боїв 1945 
року Радянської Армії в Схід
ній Прусії проти німецько- 
фашистських загарбників у 
розпорядження радянських вій
ськових організацій надійшли 
деякі матеріали видатного поль
ського астронома Коперніка, 
документи, старовинні книги з 
історії Польщі, церковне майно 
і наукова література латин
ською, німецькою і французь
кою мовами, зібрані у Фрау-

Закриття 22-го з'їзду Комуністичної партії Великобританії
14 квітня закінчив роботу 22-й 

з'їзд Комуністичної партії Велико
британії, який проходив в обста
новці великої активності.

З'їзд одноголосно прийняв ряд 
резолюцій: резолюцію протесту 
проти застосування американцями 
бактеріологічної зброї в Кореї і 
Китаї, проти застосування в Ма
лайї отруйних хімічних речовин 
для знищення посівів; резолюцію 
про боротьбу за демократичні 
права і свободи; резолюцію проти 
расової дискримінації; складену 
резолюцію про роботу в галузі

ПОДІЇ В КОРЕЇ
15 і 16 квітня з'єднання корей

ської Народної армії у взаємодії 
з частинами китайських народних 
добровольців провадили оборонні 
бої на попередніх рубежах.

Видання в Японії марксистської літератури
З кожним роком росте інтерес 

трудящих Японії до марксистсько- 
ленінської літератури. Видавниц
тво Оцукі Сетен оголосило про 
початок видання зібрання Творів 
Й. В. Сталіна. Це ж видавництво

Польові роботи в Китаї
По всій республіці широко роз

горнулись весняно-посівні роботи. 
Мільйони китайських селян, які в 
результаті аграрної реформи одер
жали землю, з великим ентузіаз

Закінчився міжнародний студентський 
шаховий турнір у Ліверпулі 

Перемога радянських шахістів
13 квітня у Ліверпулі закінчив

ся міжнародний студентський ша
ховий турнір. У заключному турі 
радянський майстер Тайманов виг
рав у представника Фінляндії Пас- 
гухова. Бронштейн здобув пере
могу над Ніреном (Фінляндія).

Перше і друге місця в турнірі 
поділили радянські шахісти, які 
набрали по 6,5 очка з 7 можли
вих. На третьому місці представ
ник фінських студентів Пастухов,

Наприкінці відбувся великий 
концерт, в якому були викона
ні твори італійської і російсь
кої музики.

Урочисте засідання художни
ків, архітекторів, учених, пись
менників, стахановців підпри
ємств, студентів, воїнів Радян
ської Армії, присвячене Лео
нардо да Вінчі, відбулося в 
Києві. З доповіддю «Леонардо 
да Вінчі—великий італійський 
художник, учений і мислитель» 
виступив народний художник 
СРСР В. І. Касіяп.

Урочистий вечір закінчився 
великим концертом.

Вечори, присвячені 500-річ- 
чю з дня народження Леонардо 
да Вінчі, відбулися в Мінську, 
Єревані, Алма-Аті, Ашхабаді, 
Кишипеві і інших містах країни. 

(РАТАУ).

енбурзькому (Фромборкському) 
соборі, каноніком якого про
тягом багатьох років був Ко- 
пернік. Ці матеріали являють 
значну історичну цінність.

Радянський Уряд на знак 
поваги до польської національ
ної культури прийняв рішення 
передати ці культурні цінності 
Польському Урядові. Передача 
цінностей відбулась у Москві 
10 квітня. V"

(ТАРС).

культури; надзвичайну резолюцію 
про Іспанію; резолюцію про про
паганду і літературу та ін.

Із заключним словом на з'їзді 
виступив редактор газети «Дайл-І 
уоркер" Дж. Р. Кемпбелл. Кемп- 
белл заявив, що англійський на
род під керівництвом Компартії 
може піти вперед до великих 
досягнень. «Для простих людей 
Англії кращі часи ще настануть!" 
—сказав Кемпбелл.

З'їзд закінчився співом «Інтерна- 
ціонала".

(ТАРС).

Зенітна артилерія і стрільці-мис- 
ливці за ворожими літаками зби
ли 9 літаків противника.

(ТАРС).

закінчує видання зібрання творів 
К. Маркса і Ф. Енгельса в 23 то
мах. Видавництво намічає також 
випустити зібрання Творів В. І. 
Леніна, К. Маркса і Ф. Енгельса. 
Почато видання вибраних творів 
Мао Цзе-дуна.

мом працюють на полях країни. 
На північ від річки Янцзи прова
диться сівба ярої пшениці. На 
острові Хайиань вже достигає рис.

який набрав 3,5 очка. Четверте, 
п'яте і шосте місця поділили чем
піон серед англійських студентів 
Мардл, фінські шахісти Нірен і 
Рутанен, які набрали по 3 очка. 
На сьомому місці датчанин Кра- 
руб-Дінсен і на восьмому—індій
ський студент Катрагатта.

(ТАРС).

Редактор П. СКИРДА.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРАВАЯ

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Президентові Польської Республіки
товаришеві Болеславу Беруту

№ 48 (3726) Неділя, 20 квітня 1952 р.
Рік видання ХХІІІ-Й

Ціна 15 кой.

В день Вашого 60-річчя дозволь
те привітати Вас, товаришу Прези
дент, як великого будівника і керів
ника нової, об'єднаної, незалежної на
родно-демократичної Польщі.

Шлю Вам сердечні побажання

Варшава.
здоров'я і успіхів у Вашій діяльності 
на благо братерського польського 
народу і дальшого зміцнення дружби 
між Польською Республікою і Радян
ським Союзом в інтересах миру в 
усьому світі.

Й. СТАЛІН.

До нових успіхів 
у спортивній роботі

Партія більшовиків і радян
ський уряд невтомно піклують
ся про фізичне виховання тру
дящих, про розквіт спорту в 
нашій країні.

Фізкультурний рух поклика
ний допомагати ростити плем'я 
здорових, бадьорих, життєрадіс
них, вольових, сміливих пат
ріотів радянської Вітчизни, 
безмежпб^юдданих справі пар
тії Леніна—Сталіна, справі ко
мунізму.

Центральний Комітет ВКП(б) 
у постанові від 27 грудня 1948 
року висунув перед усіма пар
тійними, радянськими, комсо
мольськими, профспілковими і 
фізкультурними організаціями 
бойову програму в галузі фі- 
мгяюго виховання радянського 
народу, зобов'язав їх всемірно 
розгортати маі^піі фізкультур
ний рух, добиватися підвищен
ня майстерності радянських 
спортсменів.

р щянській країні мільйо- 
трудівників міста і села зай

маються фізкультурою, гаряче 
люблять спорт. Вони уважно 
стежать за успіхами наших 
легкоатлетів, футболістів, бор
ців, боксерів, стрільців, баскет
болістів, шахістів. Соціалістич
на країна пишається спортсме
нами, які прославили нашу 
Батьківщину багатьма рекор
дами.

Чимало фізкультурпих колек
тивів нашого міста і району до- 
сягли значних успіхів у роз
гортанні спортивної роботи.

Міська футбольна команда 
добровільного спортивного това
риства «Шахтар» в минулому 
році вийшла переможцем в об
ласному змаганні та відстояла 
першість у республіканському 
змаганні одноклубників. Добре 
поставлена фізкультурна справа 
серед молоді у міській спортив
ній школі, в середній школі 
№ 2 та інших навчальних зак
ладах.

З ініціативи комсомольців і 
молоді села Войнівки тут об
ладнано спортнвпий майданчик, 
працюють футбольна, волей
больна та інші секції.

Однак в розгортанні фізкуль
турної роботи в місті і районі 
є ще дуже багато серйозних 
хиб.

Керівники міського добровіль
ного спортивного товариства 
«Шахтар» (голова т. Дублевсь-

Почесні замовлення 
виконані достроково

Чергову партію моторів від
правив «Сталінградгідробуду» 
Харківський електромеханічний 
завод імені Сталіна. Електро
технічний завод достроково ви
готовив 20 моторів. Підприєм
ство закінчило виконання всіх 

кий) не вижили з практики 
однобокості—захоплюються ок
ремими видами спорту: футбо
лом, волейболом, баскетболом. 
Дуже мало дбають вони про 
розгортання масового спорту 
серед трудящих вугільної про
мисловості, особливо в низових 
фізкультурних колективах.

Одинадцята сесія міської Ра
ди депутатів трудящих ще в 
жовтні минулого року заслуха- 

і ла доповідь голови міського ко
мітету в справах фізкультури і 
спорту т. Шкловського. Сесія 
намітила заходи для поліпшен
ня фізкультурної роботи в міс- 

| ті. Минуло багато часу, але для 
налагодження спортивної робо
ти майже нічого не зроблено. 
Неповоротлпвість і поверховість 
—ось ті риси, які властиві в ро
боті т. Шкловського.

Вину за геть незадовільну 
постановку роботи районного 
добровільного спортивного това
риства «Колгоспник» намагає
ться перекласти на керівників 
колгоспів голова цього това
риства т. Куликов.

Настав веспяно-літпій спортив
ний сезон — час найбільш 
масових змагань з різних 
видів спорту. Цей найсприятли
віший період треба використа
ти для справді широкого роз
гортання масової фізкультури 
і спорту, для більшого залучен
ня трудящих в ряди фізкуль
турників, для вдосконалення 
спортивної майстерності.

Всемірно розвивати фізкуль
туру і спорт—кровна справа 
комсомолу. 8 пленум ЦК 
ВЛКСМ, який недавно відбув
ся, в своїй постанові «Про 
фізкультурну і спортивну ро
боту комсомольських організа
цій серед молоді» зобов'язав 
комітети комсомолу, разом з 
фізкультурними організаціями 
і профспілками, забезпечити 
дальше піднесепня масового 
фізкультурного руху, залучен
ня до нього широких мас молоді, 
підвищення майстерності ра
дянських спортсменів.

Під керівництвом партійних 
організацій комсомол повинен 
неустанно виховувати з молоді 
активних і свідомих будівників 
нового життя, мужніх, безстраш
них борців за ідеї комунізму.

До нових успіхів у спортив
ній роботі!

почесних замовлень, передба
чених на другий квартал. Ко
тельно-радіаторний завод відван
тажив для будівництва Волго- 
Донського каналу нову партію 
вентиляторів.

(РАТАУ).

Президентові Польської Республіки
товаришеві

З нагоди Вашого 60-річчя прошу 
Вас, товаришу Президент, прийняти мої 
сердечні поздоровлення. Бажаю Вам добро
го здоров'я і дальших успіхів у Вашій

Б. Беруту
Варшава.

діяльності на благо польського народу 1 
нерушимої дружби між народами наших 
країн.

М. ШВЕРНИК.

По нашій Батьківщині
В саду на Ленінських горах

В мальовничому місці столиці— 
на Ленінських горах виросло міс- 

| то-сад. Новий будинок Московсь- 
I кого державного університету, 
! який складається більш як з ЗО 

корпусів, займає територію близь
ко 200 гектарів. Зелене кільце 
оточує чудовий будинок. В його 
центральному парку з прямими й 

і широкими алеями вже висаджені 
тисячі дерев і кущів. З настан
ням весняних днів розгорнулись 
роботи по озелененню універси
тетської території. В короткий 
строк буде посаджено понад 10 ти
сяч дерев і 50 тисяч кущів.

Дитяча книга в СРСР
Партія і радянський уряд приді

ляють величезну увагу питанням 
комуністичного виховання юного 
покоління. В цій найважливішій 
справі серйозну роль відіграє ди
тяча література.

За роки радянської влади в 
СРСР вийшло 39 тисяч 132 ви
дання для дітей загальним тира
жем 1 мільярд 6 мільйонів при
мірників.

За даними Всесоюзної книжко
вої палати, твори С. Маршака ви
давались 597 разів тиражем у 23 
мільйони 863 тисячі примірників і 
перекладені на 62 мови. Твори 
А. Варто випускались 410 разів 
тиражем 19 мільйонів 724 тисячі 
примірників—56 мовами, книги 
К. Чуковського — 429 виданнями 
тиражем 19 мільйонів 80 тисяч 
примірників—47 мовами. Книги 
улюбленого дитячого письменника 
А. Гайдара перекладені на 56 мов 
і випущені тиражем 12 мільйонів 
386 тисяч примірників.

Цемент для будівництва 
Каховської ГЕС

Цементники Дніпродзержинська 
відправили будівникам Каховської 
ГЕС ешелон своєї продукції. Цим 
колектив підприємства завершив 
виконання квітневих замовлень 
великих будов комунізму.

Вісті
Розгорнули боротьбу 

з довгоносиком
Буряководи колгоспу імені 

Сталіна, Бандурівської сільра
ди, цього року борються за 
350 центнерів цукрових буря
ків з кожного гектара посіву.

У кращі строки, при дотри
манні всіх агрозаходів тут 
розпочали посів буряків і зараз 
успішно завершують його. 
Одноразово буряководи розгор
нули боротьбу з шкідниками. 
Вони вже обкопали краєвими 
ловчими канавками старе буря
чище і разом з сівбою обкопу
ють нову плантацію. Канавки 

і затруєні гексахлораном.
І. Стрижам.

♦

Колектив робітників і інженер
но-технічний персонал Київського 
комбінату „Керамік" освоїв ви
пуск нової продукції—керамічних 
блоків великих розмірів, кожний 
з них замінює до 25 цеглин.

На знімку: змінні бригадири пре
са Іван Павлович ЧИКАЛОВЕЦЬ 
та Любов Трохимівна ОЛІЙНИК 
за обміром готового блока.

Фото В. Приходька.

> Колгоспний композитор- 
самоучка

В польовому стані сільгоспарті
лі ім. Комінтерна, Васильківсько- 

| го району, Дніпропетровської об- 
; ласті, відбувся великий концерт 

художньої самодіяльності колгосп- 
; ного клубу. Добре звучали у ви

конанні хору нові пісні, написані 
колгоспними поетами Михайлом 
Хорунжим і Василем Біликовим— 
„Прийми, батьку, рідний Сталін" 

І і „Працюйте, народи, дружніше". 
Музику до цих пісень створив 
60-річний колгоспник цієї артілі 
Полікарп Романчук. Композитор- 

| самоучка написав музику до 40 
пісень.

З колгоспних полів
Знижують собівартість 

польових робіт
Механізатори тракторпої брига

ди Петра Фатовенка, яка об
слуговує колгосп «Заповіт 
Леніна», успішно ведуть вес
няно-польові роботи. Вони до
биваються високих виробітків, 
відмінної якості робіт, економ
лять пальпе.

Тракторист Леонід Кисляк 
щодня трактором «Універсал» 
виконує завдання на 120—150 
процентів і економить 6—8 кі
лограмів пального за зміну. 
Значно перевиконують норми 
виробітку і трактористи Саве- 
лій і Олексій Недоренки.

Добре обслуговують механі

Спорудження набережної 
в Сталінграді

Від річки Піонерки до заводу 
„Красньїй Октябрь" на протязі 
більше 10 кілометрів споруджхє- 
ться в Сталінграді набережна. Во
на повинна бути готова до від- 

I криття Волго-Донського судно
плавного каналу, коли Сталінград 
стане портом п'яти морів.

Художнє литво для Волго- 
Донського наналу

Колектив Каслинського заводу 
(Челябінська область) відправив 
будівництву Волго-Донського ка
налу чергову партію художнього 
литва для архітектурного оформ
лення шлюзів, мостів, сходів та 
інших споруд. Відвантажено дета
лі чавунних гратів, художньо ви
конаних світильників та ліхтарів

Агітатори вийшли в поле
Колгоспники сільгоспартілі іме

ні Сталіна, Брюховицького райо
ну, Львівської області, почали по
льові роботи. 25 агітаторів, 10 
членів колгоспного лекторію і 
комсомольці проводять у польо
вих таборах бесіди і доповіді, го
лосні читання газет і журналів. 
Завідуюча бібліотекою Марія 
Хрипяк укомплектувала чотири 
пересувні бібліотечки.

В дні весняних польових робіт 
у бригадах колгоспів працювати
ме 350 сільських агітаторів і лек
торів Брюховицького району.

Текстильники збільшують 
випуск продукції

Колектив Чернівецької першої 
текстильної фабрики змагається 
за краще використання устатку
вання. Всі верстати переведені на 
швидкісний режим експлуатації, 
що дозволяє щомісяця виробляти 
додатково десятки тисяч метрів 
тканин. Порівняно з груднем ми
нулого року при наявному устат
куванні випуск тканин підвищено 
на 23 проценти. (РАТАУ).

заторів причіплювачі Яків Фа- 
товенко, Петро Тараненко, Іван 
Трпгубенко та інші. Вони взяли 
причіпний інвентар на соціа
лістичне збереження і забез
печують чітку, безперебійну йо
го роботу.

Злагоджена робота механіза
торів сприяла колгоспу в стис
лі строки посіяти ранні куль
тури, організовано вести сівбу 
пізніх і за рахунок економії 
пального та високих виробітків 
знизити собівартість виконува
них робіт. А. Зубаха,

секретар колгоспної 
комсомольської організації.
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ЛЮДИ НАШОГО МІСТА

Крупчатник М. С. Шульга
Перебуваючи завжди в гущі 

народних мас, члени і канди
дати партії виступають провід
никами політики більшовицької 
партії і радянського уряду. Осо
бистим прикладом і більшовиць
ким словом вопи мобілізують 
трудящих на виконання госпо
дарсько-політичних завдань.

Партійні організації постійно 
дбають про виховання комуніс
тів, залучають їх до активної 
участі у громадсько-політично
му житті. Одним з найважли
віших засобів виховання чле
нів і кандидатів партії є пар
тійне доручення. Викопуючи 
постійні або періодичні завдан
ня, комуніст цим виявляє свої 
здібності, сам павчасться і вчить 
інших.

Наскільки важливим заходом 
у піднесенні боєздатності і ор
ганізаторської ролі партійного 
колективу є правильний розпо
діл та сумлінне виконання і 
перевірка доручень, можна пе
реконатися па такому прик
ладі.

У партійну організацію уп- '■ 
равління будівництва жител Се
мен івського тресту прибув член 
ВКП(б) т. Гончаров. Секретар 
партбюро т. Сидорепко, пого
воривши з ним, доручив т. Гон- 
чарову проводити голосні чит- | 
ки газет і журналів серед бу- , 
дівельників у червоному кутку 
гуртожитку. Сам секретар або 
один з членів партбюро систе
матично перевіряли як цей ко
муніст викопує партійне дору- 
чення, вказували на недоліки,

Теоретична конференція 
міського комсомольського активу

Недавно проходила теоретич
на конференція комсомольсько
го активу міста на тему «Бо
йовий шлях ленінсько-сталін
ського комсомолу».

Учасники конференції озна
йомились з історичними подія
ми в житті ленінсько-сталін
ського комсомолу, заслухали і 
обговорили доповіді: члена 
міськкому ЛКСМУ т. Кришень 
—«ВКІІ(б)— організатор і керів
ник комсомолу»; секретаря ко

Партійне ж и ття
ПАРТІЙНЕ ДОРУЧЕННЯ

допомагали підбирати статті для 
читки.

На цій роботі т. Гончаров 
показав себе хорошим органі 
затором, заслужено користуєть
ся повагою серед робітників. 
Згодом адміністрація управлін
ня за ініціативою партійної ор
ганізації висунула його па від
повідальну роботу в домоуправ
ління, де він працює й зараз.

Деякий час комуніст т. По- 
совський працював агітатором 
па виробничій дільниці. Ного 
бесіди захоплювали будівельни
ків, викликали у них великий 
інтерес, підвищували творчу 
активність. Через деякий час 
партбюро вирішило рекоменду
вати т. Носовського на пропа
гандистську роботу. В гуртку 
по вивченню «Короткого курсу 
історії ВКП(б)», яким він зараз 
керує, навчання проходить на 
високому ідейному і організа
ційному рівні.

Партбюро дбає, щоб постійні 
доручення мали всі члени і кан
дидати партії, залучає їх до 
активної участі в проведенні 
агітаційно - пропагандистської 
роботи в колективі.

Та обмежуватись лише роз
поділом постійних доручень пе 
можна. Дуже часто у практиці 
партійної роботи виникає не
обхідність залучати комуністів 
до перевірки господарської ді
яльності дільниць, відділів то
що. Важливою справою є 
участь комуністів у підготовці 
питань па партійні збори. Пе- 

мітету ЛКСМУ Байдаківського 
вуглерозрізу тов. Глейзера— 
«Комсомол в роки громадянської 
війни і відбудови народного гос
подарства СРСР»; секретаря 
комсомольської організації агро
лісомеліоративного технікуму 
т. Бадейка —«Комсомол у бо
ротьбі за побудову соціалістич
ного суспільства в нашій краї
ні»; старшої піонервожатої се
редньої школи імені Горького 
т. Тимофєєвої «Комсомол у пе

| рідко буває, що окремі товари
ші при обговоренні важливих 
питань" на зборах відмовчують
ся тільки тому, іцо необізнані , 
з станом справ. А от коли во
ни побудуть серед робітників, 
поговорять з ними, уважно ви
слухають їх поради і пропози
ції, тоді такому комуністу бу
де з чим виступати перед то
варишами.

Звичайно, що в розподілі і 
перевірці виконання партійних 
доручень у цій парторганіза- 
ції є ще й недоліки. Окремі ко
муністи, як, наприклад, тт. Ле
тючий і Шмиголь агітаційно- 
масової роботи серед трудящих 
не ведуть, не служать прикла
дом для товаришів по роботі. 
Цей недолік легко виправити, 
коли вдумливо підбирати для 
них завдання, ретельно пере
віряти їх виконання, вихову
вати у них почуття відпові
дальності за доручену справу.

В цілому ж досвід розподілу 
і перевірки виконання доручень 
у партійній організації управ
ління будівництва жител за- 

; слуговує уваги і поширення. 
Правильний розподіл і систе- 
матичний контроль виконання 
партійних доручень допоможе 

і йіднести рівень організаційпо- 
ї партійної і агітацііїпо-пропа- і 

гандистської роботи партійних 
організацій міста.

В Васильков,
інструктор відділу партійних, 

профспілкових і комсомольських 
організацій міськкому КП(б)У.

ріод післявоєнного будівництва» 
та інші.

В обговоренні доповідей ВЗЯ
ЛИ участь тт. Бондаренко, Тур- 
баївська, Півень, Немолот, Ма
зур, Колпачепко та інші. Вони 
висловили задоволення заслу
ханими доповідями і побажали, 
щоб теоретичні конференції для 
комсомольського активу скли
кались частіше.

0. Шевченко, 
секретар міськкому ЛКСМУ.

Рівномірне гудіння механіз
мів раз у раз порушували 
людські голоси. Одні розванта
жували зерно для помолу, інші 
одержували готову продукцію. 

Хороше борошно, першо
сортне,—знімаючи з вагів мі
шок, сказав один з чоловіків.

— Смачні будуть паляниці, 
—додала якась жінка.

Почувши ці слова, Микола 
Степанович Шульга пе міг 
стримати посмішки на устах. 
Але в ній зовсім не відчува
лось задоволення. Навпаки, від 
цієї похвали він трохи зніяко
вів, адже зроблено далеко не 
все про що думав. Саме тоді він 
і вирішив розповісти про цс ме
ханіку тов. Дуднику.

—У мене є задум, Герасиме 
Максимовичу.

—Який?
—Якість продукції ми поліп

шили, з таким же успіхом мо
жемо і виготовляти її більше. 
Для цього треба в механізмах 
дещо переобладнати.

Вислухавши крупчатника, 
Дудник сказав:

—Задум реальний/Берись за 
діло, допоможемо.

Незабаром Микола Степано

Амурська область. Трест „Райчихуголь"—один із передових у 
комбінаті „Хабаровскуголь". Шахтарі перевиконують план видобутку 
вугілля. Створені за роки радянської влади вугільні підприємства Рай- 
чихінська багато оснащені технікою. Тут широко використовуються 
на вскриші і на видобутку вугілля потужні екскаватори, відвалоство- 
рювачі, бульдозери та інші механізми. За ініціативою головного інже
нера розрізу „Аллочкин отрог" комсомольця М. 1. Паркова вугільники 
впроваджують новий метод видобутку вугілля.

На знімку (зліва направо): головний інженер .розрізу М. І. Пар- 
ков, гірничий майстер В. А. Михайлов і кращий машиніст екскава
тора А. І. Попов підводять підсумки роботи за зміну.

Фото В. Байдалова. Прескліше 'ГАРС.

вич почав здійснювати свій за
дум. Він збільшив шків голов
ної трансмісії і зменшив коле
со, що рухає вальці. Від цього 
швидкість валів значно приско
рилась. Для збільшення подачі 
зерна у вальцевий верстат 
т. Шульга прискорив обороти 
стрічки елеватора, на яку при
лаштував додатково 20 кобок.

Коли все було готове, Дуд
ник дав команду включити аг
регат. Механізми запрацювали 
як і раніше. Але всі помітили, 
що борошна в ящики надходить 

; більше.
Па кінець зміни стало відо

мо, що зерна перероблено з 
перебільшенням на 20 тонн. 
Бухгалтер т. Демочко тут же 
зробив підрахунки. Збільшення 
потужності вальців дасть що
річної економії 207 тисяч 504 
карбованці державних коштів.

Завдяки реконструкції меха
нізмів уже в першої^ кварта
лі цього року колектив Олек
сандрійського млина № 1 ви
робив 222 тонни борошна по
над план. В цьому велика зас
луга досвідченого крупчатника 
Миколи Степановича Шульги.

С. МІРКОТАН.

Знижувати собівартість будівництва
Велична програма капіталь

них робіт в нашій країні 
настійно вимагає систематично
го зниження собівартості будів
ництва.

Між тим, цьому важливому 
народно-господарському питан
ню в Олександрії не приді
ляється достатньо уваги. Для 
прикладу можна взяти трест 
«Олександріявуглерозріз». В 
минулому році він, замість 
планового зниження вартості 
будівництва на 5,2 процента, 
допустив здорожанпя його на 
22,2 процента.

Основна причина цього 
криється у вкрай незадовіль
ній організації праці, поганому 
використанні техніки, невмінні 
привести в дію великі внутріш
ні резерви виробництва.

Незважаючи на такі нев
тішні наслідки господарської 
діяльності, керівники тресту 

досі не зробили З ЦЬОГО ніяких 
висновків. Досить сказати, що 
за січень і лютий поточного 
року перевитрати матеріалів 
становлять понад 200 тисяч 
карбованців. Витрати по 
експлуатації машин перевищи
ли кошторис на 35 тисяч карбо
ванців.

Аналогічні справи і в Се- 
менівському тресті. Виробнича 
програма не виконана, збит
ки тут становлять сотні тисяч 
карбованців.

Як в минулому, так і в 
нинішньому році на будівель
них дільницях простоюють 
механізми, низька трудова 
дисципліна. Через погану орга
нізацію праці деяка частина 
робітників не виконує денних 
норм.

Таке становище мало турбує 
керівників тресту тт. Бєлова і 
Васильєва. Вони поверхово 

займаються питаннями економі
ки, глибоко не вивчають при
чин, що породжують здорожан- 
ня будівельних робіт.

В переважній більшості буді
вельних управлінь пе приділяє
ться серйозної уваги організа
ції нарядного господарства. 
Тому перідко висококваліфіко
вані робітники замість відряд
ної оплати одержують погодин
ну-

Особливо дається взнаки не
дооцінка командирами вироб
ництва господарського роз
рахунку, боротьби за економію 
матеріалів.

11а дільниці будівництва жи
тел тресту «Олександріявугле
розріз» занедбаний облік ма
теріалів. Сюди майже щодня 
доставляють тисячі штук цегли. 
Якби керівники дільниці по- 
державному ставились до спра
ви, вони б повели рішучу бо- 

| ротьбу за те, щоб до мінімуму 
звести бій цегли. Начальник 
дільниці т. Синельников байду
же ставиться до того, що май
же 40 процентів цегли, яка 
сюди завезена, стала непридат
на до кладки.

На майданчику, куди не по
глянеш, скрізь валяється сті
новий матеріал, по ньому їздять 
машини. Така безгосподарність 
обходиться державі в десятки 
тисяч карбованців.

На дільниці часто буває го
ловний інженер будівельного 
управління т. Степухович, але 
він не помічає цих неподобств, 
терпимо ставиться до них.

Такі явища можна зустріти і 
на багатьох дільницях Семенів- 
ського тресту.

Вартість будівництва у вели
кій мірі залежить не лише від 
того, наскільки економно вит
рачаються матеріали, як вико
ристовуються механізми, але й 
дотримання технологічного про
цесу.

В робітничому селищі Димит- 1 

рове споруджували будинок. 
Замість того, щоб класти стіну 
з двох цеглин, склали з півто
ри. Довелось все переробити. 
Це завдало тисячі карбованців 
збитків, набагато підвищило 
собівартість будівництва.

Не можна сказати, що на
чальник будівельного управлін
ня т. Кругликов не розуміє, 
якої шкоди завдає низька якість 
робіт. Він розуміє, але рішучої 
боротьби з таким злом не веде.

Перед будівельниками Олек
сандрії стоять невідкладні зав
дання—різко піднести темпи, 
краще організувати працю, зміц
нити госпрозрахунок, повністю 
завантажити техніку. Треба 
ширше застосовувати передові 
прийоми праці, впроваджувати 
потоково-швидкісні методи, за
лучити всіх робітників, інже
нерно-технічних працівників і 
службовців у соціалістичне зма
гання за поліпшення якісних 
показників. о. Коробченко, 

керуючий Олександрійським 
відділенням промбанку.
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Виростимо 300 центнерів цукрових буряків з гектара
Вирішальною умовою підви

щення врожайності всіх сіль
ськогосподарських культур і 
продуктивності громадського 
тваринництва є високий рівень 
культури землеробства.

У бурякорадгоспі «Комінтерн 
вже освоєна травопільна і 
кормова сівозміни. Тепер мп 
раціонально використовуємо 
площу пашої землі: впровади
ли ротацію сівозмін, систему 
удобрення та обробітку грунту.

Внаслідок цього минулого 
року ми одержали такий серед
ній урожай: зернових—19
центнерів, сіна —16 центнерів, 
зеленої маси—148 центнерів, 
кормових корнеплодів— 222 
центнери з кожного гектара 
посіву.

Кожні 100 гектарів орної 
землі дали нам 763,3 центнера 
зерна, 2.778 центнерів буряків, 
256 центнерів сіна, 168 цент
нерів молока і 10,4 центнера 
м'яса. V'

У порівнянні з 1947 роком 
наше господарство подвоїло 
урожай зернових, потроїло 
урожай сіна і зеленої маси і 
в чотири рази збільшило уро
жай кормових корнеплодів.

Зрозуміло, що колектив на
шого радгоспу не заспокоюєть
ся на досягнутих успіхах і 

~ вважає їх лише першим кроком 
по шляху дальшого підвищен
ня врожай но с-.’Ш-

У 1951 році<і 348 гектарів 
цукрових буряків ми зібрали в 
середньому по-г 185 центнерів 
сировини з гектара, а з ЗО 
гектарів середній урожай стано- 

£ вив 380 центнерів з гектара. 
" Середній урожай пшениці па 

672 гектарах становив 21 цент
нер, а в першому відділку з 
площі 329 гектарів одержано 
по 24 центнери з кожного 
гектара.

Причина такої строкатості 
урожаю полягає в тому, що 
ЗО гектарів цукрових буряків 
були посіяні в кращі агротех- 
нічпі строки. Під передпосів
ну культивацію внесено по 4 
тонни перегною-сипцю на 

! кожен гектар і висівали 
кращий урожайний сорт «Р-407»

і замість «В-23».
Перший відділок одержав 

впщпй урожай озимої пшениці 
на 3 центнери з гектара тому, 
що тут висівались районовані 
сорти «ОД-3» і «0Д-12» замість 
сорту «Українка».

Важливо вказати і па інші 
факти, що сприяють підвищен
ню врожайності цукрових буря
ків. Застосувавши позакорневе 
підживлення буряків, ми підви
щили їх цукристість на 1,2 
процента. Цей агрозахід дозво
лив додатково одержати 300 
кілограмів цукру на кожному 
гектарі посіву. На 1,3 процен
та підвищилась цукристість 
коренів від внесення під посів 
буряків відходів бурого вугілля.

Одержання дружних сходів і 
високого врожаю буряків зале
жить не лише від глибої зяб
левої оранки та внесення не
обхідної кількості місцевих і 
мінеральних добрив та своєчас
ної сівби. Треба забезпечити 
такий передпосівний обробіток, 
який би гарантував збережен
ня вологи в грунті.

У зв'язку з цим при підго
товці грунту і на сівбі цукро
вих буряків цього року мп 
впроваджуємо такі агротехнічні 
заходи.

На всій площі провели ран
нє весняне боронування ішлей- 

I фування зябу, через 2—3 дні 
після закриття вологи присту
пили до культивації з одночас
ним боронуванням на глибипу 
8—10 сантиметрів, передпосів
ну культивацію провели на 4—5 
сантиметрів з одночасним шлей
фуванням і внесенням перег- 
пою- сипцю по 3 4 тонни на 
гектар.

Виключну увагу приділяємо 
рівномірному зароблений) насін
ня. Для цього необхідно вирів
няти площу. Це досягається 
шлейфуванням грунту волоку
шами в агрегаті з культива
тором. При посіві в рядки вно
симо аміачпу селітру. Відомо, 

1 що вона в перші дні гальмує 

ріст буряків. Щоб запобігти 
цьому, мп вносимо в рядки су
перфосфат і аміачну селітру ли
ше в гранульованому стані. З 

І допомогою такого заходу зне
шкоджуємо- негативну дію лиш
ку азоту, в три-чотири рази 
зменшуємо витрату добрив на 
одиницю площі, і врешті гра
нули різко поліпшують власти
вість добрив, як поживних ре
човин для рослин.

Все бурячне насіння перед 
сівбою обробляємо гранозаном, 
що оздоровлює його і сприяє 
більш енергійному росту рос
лин і збережепню нормальної 
густоти корненасаджепь на гек
тарі. Після сівби всі площі цук
рових буряків прикотковуємо 
трьохсекційпими котками вагою 
600 кілограмів кожен.

З метою зменшення собівар
тості шаровки та проривки цук
рових буряків цієї весни поло
вина всієї площі засівається 
гніздовим способом. Це не тіль
ки зменшує кількість затраче
ної праці, але й створює кра- 

I щі умови росту буряків.
На площі, посіяній звичай

ним методом, ручна шаровка 
і буде замінена боронуванням і 
і розпушуванням, а проривка 
! букетуванням.

Всі наступні роботи по дог
ляду за буряками: підпушуван
ня міжрядь, підживлення бу
дуть теж механізовані.

Добрий передпосівний обробі
ток, своєчасний, на високому 
рівні агротехніки проведений 
посів, всебічна механізація тру
домістких робіт по вирощу
ванню цукрових буряків—доз
воляють нам виростити з усієї 
площі посіву у 500 гектарів 
щонайменше 300 центнерів цін
ної сировини з кожного гек
тара.

За це і борються зараз, не 
шкодуючи своїх сил, всі пра
цівники нашого радгоспу.

Г. Костирін, 
агроном бурякорадгоспу 

„Комінтерн*.

В Ново-Соленовському відбулась науково-технічна конферен
ція творчої співдружності молодих будівників Цимлянського гідро
вузла та студентів вищих учбових закладів Ростовської області.

На знімку: старший інженер монтажних робіт Цимлянської ГЕС 
комсомблець В. Чирков (в центрі) розповідає учасникам конференції 
про будівництво.

Фото Л. Портера. Прескліше ТАРС.

Трудове піднесення
В листі товаришеві Сталіну 

будівники Куйбишевської гідро
електростанції зобов'язались 
достроково виконати річний 
план будівельно-монтажних ро
біт.

Наприкінці березня будів
ництво Куйбишевської гідро
електростанції вступило в но
вий важливий етап: почались 
роботи по спорудженню гігант
ської водозливної греблі. Перша 
черга цих робіт полягає в ство
ренні перемички, яка захистить 
котловани майбутньої плотиии 
від затоплення волзькою водою. 
Довжина перемички буде понад 
вісім кілометрів, а висота—до 
п'ятнадцяти метрів. Ширина 
перемички досягне шестидеся- 
ти метрів.

В перемичку передбачається 
укласти більше семи мільйонів 
кубометрів грунту. Із них біль
ше шести, мільйонів кубометрів 
буде намито з допомогою зем
лесосних снарядів.

Передтравневе змагання 
на великих будовах комунізму

На будівництві закінчена пер
ша черга робіт по споруджен
ню перемички, яка захистить 
від паводка котлован під спо
руду гідроелектростанції. Пі
щаний насип довжиною близько 
півтора кілометра піднявся 
більше, ніж на десять метрів 
від волзького дна. Цей насип 
намитий потужним землесосним 
снарядом в зимовий період. Ви
користання землесосних снаря
дів в зимових умовах—серйоз
ні досягнення радянських гід
робудівників.

Донь у день продовжується 
риття котловани під споруду 
Куйбишевської гідроелектро
станції. Цей котлован дуже ве
ликий—півкілометра в ширину 
і вісімсот метрів у довжину. В 
цьому році будівникам перед
бачається вийняти з котловани 
близько семи мільйонів кубо
метрів грунту.

Організовано проведемо боротьбу 
з шкідниками цукрових буряків

Кожній сільськогосподарсь
кій культурі загрожують різні 
шкідники. Але найбільше за
грожують вони цукровим буря
кам. Основними шкідниками 
цукрових буряків є звичайний 
буряковий сірий довгоносик, 
бурякова блоха, щитопоска, 
клоп, попелиця, луговий мете
лик та метелик озимої совки.

Щоб запобігти пошкодженню 
посівів цукрових буряків та ін
ших культур, треба своєчасно 
розпочати боротьбу з шкідни
ками і провадити її до повного 
знищення їх як у місцях 
пошкодження рослин, так і в 
місцях залягання.

Наша агробіологічна наука 
виробила ряд ефективних засо
бів по боротьбі з шкідниками. 
Ми маємо багато отрутохіміка
тів, вдосталь опрпекувачів та 
опилювачів, плужки Миронівсь- 
кої дослідної станції і т. д.

Успішно знищують довгоно
сика кури, які слід вивозити 
весною на місце залягання 
шкідників.

Зараз, коли повним ходом 
йде сівба цукрових буряків, а 
шкідники вже вийшли на по
верхню грунту, треба підготу
вати всі засоби, визначити по
стійного бригадира по боротьбі 
з шкідниками, якому передати 
весь інвентар і отрутохімікати, 
подбати про негайне обкопуван
ня старих і нових плантацій 
цукрових буряків краєвими лов
чими канавками тощо.

Ряд колгоспів добре підготу
валися до боротьби з шкідни
ками. Колгоспи імені Карла 
Маркса, імені Жданова та інші 
завезли отрутохімікати, що за
безпечують комплексну бороть
бу з шкідниками протягом ро
ку. У бойовій готовності тут 
опрпекувачі, опилювачі та ін
ший потрібний інвентар. Мож- 
йа впевнено сказати, що ці 
колгоспи не допустять пошкод
жень рослин.

Але так обстоять справи не 
скрізь. У колгоспі імені Воло

димира Ульянова, наприклад, 
де головою правління т. Рябо- 
шапка, ще пе приведено в 
повну готовність інвентар, досі 
пе визначено бригадира по бо
ротьбі з сільськогосподарськп- 
ми шкідниками. Такий же стан 
і в колгоспах імені 12-річчя 
Жовтня, «Шлях до комунізму» 
та деяких інших.

Невідкладне завдання всіх кол
госпів — організовано розпоча
ти боротьбу з шкідниками, ви
користавши для цього всі ме
ханічні, хімічні та біологічні 
засоби.

Добре організована боротьба 
з шкідниками і хворобами цук
рових буряків збереже посіви 
від пошкоджень, допоможе ви
ростити високі врожаї і збіль
шити доход від цієї цінної куль
тури.

М. Онопріенко,
агроном-ентомолог 

Олександрійської МТС.

Шириться передтравневе 
соціалістичне змагання на ве
ликих будовах комунізму.

Колектив будівників Головно
го Туркменського каналу 
зобов'язався до свята виконати 
п'ятимісячну програму. До 
цього строку будуть закінчені 
всі підготовчі роботи по спо
рудженню підвісної залізниці 
через Аму-Дар'ю і здані в 
експлуатацію житлові будинки 
в Тахіа-Таші, площею 1.600 
квадратних метрів.

Змагаючись па честь 1 
Травня, монтажнпки Цимлянсь
кої ГЕС достроково встановили 
на першому агрегаті робоче

Первенець великих будов
Наближаються до завершен

ня роботи на первенці великих 
будов комунізму—Волго-Донсь- 
кому каналі.

На Мариповській насосній 
станції почав працювати дру
гий насосний агрегат. Надход- 
женпя води в Береславське 
водоймище збільшилось на 54 
тисячі кубометрів на годину. 
Як тільки рівень води в Бере- 
славському водоймищі досягне 
проектної позначки, почне 
працювати Варваровська насос- 

! па станція. Вона наповнить 

колесо турбіни вагою більше 
150 тонн. Воно було заздале
гідь складене на зовнішній 
монтажній площадці і потім 
доставлене в машинний зал 
гідроелектростанції.

ІІа правому березі Волги 
риється котлован під будинок 
Куйбишевської ГЕС. Виконую
чи передтравневі зобов'язання, 
будівники закінчують споруд
ження перемички першої чер
ги котлована. Великими вироб
ничими успіхами відмічають 
свято, що наближається, колек
тиви гірної, водопонижувальної 
та інших дільниць будівництва.

(ТАРС).

останню на Волго-Доні водойму.
Донський магістральний, 

Нижньо-Донський і Азовський 
розподільний канали, прийняв
ши воду, починають передава
ти її для замочки постійної 
колгоспної і радгоспної зрошу
вальної сітки. Вода з цих 
каналів буде використана для 
поливу перших 100 тисяч 
гектарів земель посушливої 
зони Ростовської області.

Майбутнє Цимлянське море 
стане одним з великих районів 
риболовства.
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Олександрія благо

устроюється. Невпинно 

зростає міський авто

транспорт. В зв'язку з 

цим на головних вулицях 

налагоджено регулюван

ня.

На знімку: регулюваль

ник на розі вулиць Жовт

невої і Першотравпевої. 

Фото: Г. Танського.

* *

Навчання робітничих кадрів
Сотні робітників вугільної 

промисловості міста Олександ
рії підвищують кваліфікацію, 
удосконалюють свою майстер
ність в учбово-курсовому 
комбінаті, стахановських шко
лах.

В минулому році і першому 
кварталі цього року підготов
лено близько тисячі наваловід
бійників, прохідників, машиніс
тів екскаваторів, електровозів, 
пресувальників, електриків.

Багато з них показують 
зразки стахановської праці,

ростуть на виробництві. Маши
ніст електровоза т. Кудінов, 
який виконував норму виробіт
ку на 140—150 процентів, нині 
висунутий на посаду началь
ника електровозного депо, 
електрослюсар т. Сокуреико 
призначений майстром цього 
ж підприємства.

Зараз понад 300 гірників 
підвищують свої знання на 
різних курсах, оволодівають 
новими спеціальностями без 
відриву від виробництва.

--------------
Кущовий семінар завідуючих 

навчальними частинами
Днями в Олександрії відбув

ся кущовий семінар завідую
чих навчальними частинами 
шкіл і дитячих будинків.

З доповідями про хід під
готовки до випускних і пере- 
водних екзаменів виступив за
відуючий Олександрійським 
райпедкабінетом т. Березов- 
ський. Інспектор Олександрій
ського райВНО т. Крайній і 
завідуючий педагогічною час-

I тиною Олександрійського ди
тячого будинку т. Борик про
читали лекції на теми: „Орга
нізація дослідних пришкільних 
ділянок і робота юних мічу
рінців", „Форми і методи поза- 
класної роботи".

У семінарі взяли участь пра
цівники шкіл і дитячих будин
ків Олександрійського, Ново- 
Празького, Ново-Георгіївсько
го та Знам'янського районів.

Посадили ліс
Колгосп імені Ворошилова з 

допомогою працівників Олек
сандрійської виробничої діль
ниці Чорноліської лісозахисної 
станції завершив виконання 
плану посадки лісу на ярах та 
балках.

Добре попрацював тут тракто
рист лісозахисної станції т. 
Штука. Сівалкою „СЛ—4“ за 
два робочі дні він висадив жо
луді дуба на 44 гектарах ярів 
та балок.

І. Кожін.
♦

Недільник учнів
Недавно учні Косівської се

мирічної школи організували 
недільник по боротьбі з сіль
ськогосподарськими шкідни-, 
ками.

Цього дня учні на полях кол
госпу імені Петровського зни
щили 638 ховрахів.

Учень Ваня Бабиченко зни
щив 98 ховрахів, Володя Тур- 
люн—65, Ліда Гребінченко і Ко
ли Гориславець —по 40.

Цієї весни учні школи вже 
виловили близько 1.000 ховра
хів.

А. Нужний.

Зарибнюють ставки
і Колектив працівників Воро- 

шиловського риборозплідника 
| зобов'язався в цьому році з 

кожного гектара зарибненої 
площі ставка одержати не мен
ше 10 центнерів риби та до
помогти колгоспам області за
рибнити свої ставки.

Наполегливо борються рибо- 
води за виконання взятих зо
бов'язань. Зарибнення ставків 
риборозплідника на площі 45 

' гектарів закінчено. 16 квітня 
і розпочато продаж зарибка ко- 
! ропа колгоспам Олександрій

ського та інших районів області.
12 тисяч штук малька одер

жав колгосп імені Карла Марк
са, Дівочепільської сільради. 
Зарибнив повністю свій ставок 
і колгосп імені Ворошилова.

Г. Кокарев, 
працівник Олександрійського 

держплемрибпункту.
----- ♦------

х В гуртках 
авіамоделістів

До обласних змагань авіа
моделістів діяльно готуються 
учні шкіл нашого міста.

Багато різноманітних експо
натів виготовляють школярі, 
щоб показати на обласних зма
ганнях. Авіамоделі, які будуть 
рухатись з допомогою поро
хових газів, бензинових мото
рів та моделі планерів, виго
товляють учні другої і четвер
тої середніх шкіл Торфічев, 
Пазинич, Курченко, Турбаївсь- 
кий та інші.

В гуртку при Палаці піоне
рів під керівництвом тов. При- 
ходька юні авіамоделісти попов
нюють свої знання, конструю
ють нові авіамоделі.

М. Антонов, 
староста авіамодельного 

гуртка.

КИТАЙ СЬОГОДНІ

За мирний договір 
з єдиною Німеччиною

і Як уже повідомлялось, 10 берез- 
| ня Радянський Уряд запропонував 

урядам Сполучених Штатів, Анг
лії і Франції невідкладно присту
пити до спільного розгляду мирно
го договору з Німеччиною. Щоб 
прискорити це, Радянський Уряд 
подав свій проект основ такого 
договору, заявивши також, що 
він готовий обговорити і будь-які 
інші пропозиції.

Проте, уряди трьох західних 
держав до цього часу не дали 
згоди приступити до обговорення 
радянського проекту і не внесли 
своїх пропозицій. У їх відповіді 
від 25 березня висувається ряд 
заперечень щодо окремих пунктів 
радянського проекту, що тягне за 
собою дальше зволікання розв'я
зання німецького питання.

США, Англія та Франція, що 
йдуть в їх фарватері, вдались до 

[ характерної для них тактики 
маневрування і викрутів, намагаю- 

| чись виграти час, щоб остаточно 
прив'язати Західну Німеччину до 
агресивної колісниці Атлантич
ного блоку.

9 квітня Радянський Уряд знову 
звернувся з нотою до урядів 
трьох західних держав, у якій 
ще раз підкреслюється невідклад
ність укладення мирного договору 
з Німеччиною, необхідність вжити 
якнайшвидше заходів до об'єднан- 

| ня всієї країни і до утворення 
| загальнонімецького уряду. В ноті 

говориться, що Радянський Уряд 
вважає необхідним негайно обго
ворити питання про проведення 
вільних загальнонімецьких вибо
рів, як це він уже пропонував 
раніше. А пропозиція західних 
держав про те. щоб комісія Орга
нізації Об'єднаних Націй перевіри
ла наявність умов для вільних 
загальнонімецьких виборів, супе
речить статті 107 Статуту ООН. 
Така перевірка, вказується в 

І радянській ноті, може бути прове
дена лише комісією, створеною 
чотирма державами, які вико- 

! нують окупаційні функції в Німеч
чині.

Радянські пропозиції перебува- 
I ють в центрі всієї міжнародної 

громадськості. Це цілком зрозумі
ло. Вони намічають єдино пра
вильний шлях розв'язання німець
кої проблеми—розв'язання, яке 
усуває можливість відродження 
німецького мілітаризму. Водночас 
радянські пропозиції дають ні
мецькому народові можливість 
здійснити свої національні споді
вання—мирно співробітничати з 
іншими народами на основі 

ї рівності і взаємної поваги.
Логічність пропозицій СРСР 

настільки незаперечна, що це 
змушені визнати навіть багато 
реакційних газет. Вони відзнача
ють, що з приводу радянської 
ноти „не можна відмовчатись" 
без риску викликати гостре обу- 

і рення широких народних мас.
З великим піднесенням зустріну

ті радянські пропозиції в Німеч- 
і чині. До голосу німецького на- 
I роду приєднуються сотні мільйо- 
| нів людей доброї волі усього 

світу.

Під знаком зміцнення 
економічного співробітництва 

І Міжнародна економічна нарада, 
і яка проходила в Москві з 3 по 12 
] квітня, є великою подією світово

го значення. Це була найширша 
з усіх міжнародних економічних 
нарад, які будь-коли відбувались. 
В ній взяв участь 471 чоловік— 
промисловці, комерсанти, еконо
місти, діячі профспілок і коопе
ративів, які прибули з 49 країн.

Московська нарада є ще одним 
прекрасним підтвердженням вка
зівки товариша Сталіна про те, що 
„мирне співіснування капіталізму 
і комунізму цілком можливе при 
наявності обопільного бажання 
співробітничати, при готовності 
виконувати взяті на себе зобов'я
зання, при додержанні принципу 
рівності і невтручання у внутріш
ні справи інших держав".

Різні своїми поглядами, націо
нальністю і діловими інтересами 
делегати наради представляли 
країни з різними суспільно-еко
номічними системами. Але всіх їх 
об'єднувало одне переконання— 
ніякі відмінності не можуть бути 
перешкодою на шляху до мирно
го економічного співробітництва 
і взаємно вигідного торговельно
го обміну.

Встановлення і розширення та
кого співробітництва є життєвою 
потребою народів усіх країн. Про
те, як відмічалось на нараді, між- 

I народні економічні зв'язки остан
нім часом не тільки не дістали 
свого розвитку, а навпаки—все 
більш розладнуються. Таке ненор
мальне становище викликане тим, 
що Сполучені Штати і залежні 
від них країни переводять свою-^ 
економіку па «•-іонні рейки, ско
рочують мирні.^Хзобництво, здійс
нюють політикіоискримінації що
до торгівлі з демократичними дер
жавами.

Нарада вирішила, що обсяг 
міжнародної торгівлі може бути 
значно збільшений і що розши
рення економічних зв'язків між _ 
країнами сприятиме поліпшенню ж 
життя народів.

Учасники наради одностайно 
висловились за продовження і роз- 

| ширення початої роботи. Вони ви
рішили скликати ще одну міжна
родну економічну нараду, основа
ну на тому самому принципі еко
номічного співробітництва між усі
ма країнами. Було ухвалено також 
продовжувати обмін інформацією 
відносно можливостей країн в 
галузі ввозу і вивозу різних това
рів. Для цієї мети нарада засну
вала Комітет сприяння розвитко
ві міжнародної торгівлі, до якого 
ввійшли видні представники діло
вих кіл ряду країн.

Нарада звернулась до Організа
ції Об'єднаних Націй із закликом 
сприяти розширенню міжнародної 

і торгівлі на основі рівності і з на- 
I лежним урахуванням потреб ін

дустріалізації слаборозвинутих 
країн.

У численних відгуках закордон- 
' на преса визнає, що Міжнародна 

економічна нарада увінчалась ціл
ковитим успіхом і вказала шлях 

І до розширення торговельних і еко- 
I номічних зв'язків між країнами.

В. Харьков.

Нерушима радянсько- 
китайська дружба

Оцінюючи досягнення Народно
го Китаю в будівництві нового 
життя, член Політбюро ЦК кому
ністичної партії Китаю Дун Бі-у 
підкреслює велике значення неру
шимої радянсько - китайської 
дружби.

"Величезна і безкорислива до 
помога Радянського Союзу,—пише 
він у журналі,—є однією з основ
них умов, яка дозволила китай
ському народові добитися таких 
результатів в обстановці агресії і 
торговельної блокади з боку 
американського імперіалізму.

Підписаний у лютому 1950 року 
китайсько-радянський Договір про 
дружбу, союз і взаємну допомогу 
служить надійною гарантією 
успіхів у боротьбі китайського 
народу проти імперіалістичної 
агресії і в національному будів

ництві. Величезна допомога 
Радянського Союзу в формі кре
дитів, торгівлі, в області техніки 
і шляхом передачі досвіду прис
корила будівництво в Китаї".

Яскравою ілюстрацією до цих 
слів служить стаття Хань Тіна, в 
якій розповідається про підготов
ку перших механізаторів у школі 
механізованого сільського госпо
дарства в Шуаньцяо—невеликому 
містечку на схід від Пекіна.

Першими і основними трудно
щами була нестача викладачів. В 
1950 році школа одержала гусе
ничні трактори, недавно випущені 
Сталінградським заводом, а потім 
прибули радянські спеціалісти: 
тракторний механік з 30-річним 
стажем, інженер крупного трак
торного заводу, спеціаліст по 
комбайнах і директор машинно- 
тракторної станції. Школа залучи
ла викладачів, які володіють дос
відом найпередовішого в світі

механізованого сільського госпо
дарства.

З усіх державних господарств 
країни були зібрані робітники і 
кадрові працівники—від керуючих 
до завідуючих кладовими. Радян
ські спеціалісти зранку до пізньо
го вечора читали лекції, показу
вали, роз'яснювали і відповідали 

| на тисячі запитань. За короткий 
час селянська молодь, яка нічого 
не знала навіть про нафтовий 
двигун, не лише навчилася керу
вати трактором з причіпним сіль
ськогосподарським знаряддям, 
але й оволоділа мистецтвом 
управління комбайном.

„Ці робітники в сільському 
господарстві,—пише Хань Тін,— 
являють собою щось зовсім нове 
для Китаю. Будучи озброєні пай- 
прогресивнішою радянською нау
кою і технікою, вони є носіями 
нової, пролетарської культури на 
селі. Вони приносять з собою в 
село не лише нову техніку, але 
й нові погляди на працю, на слу
жіння народові і країні".

----------------------- *-----------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ
22 квітня о 19 годині в залі міськкому КП(б)У для доповідачів 

буде прочитана інструктивна доповідь на тему: „Перше травня— 
Міжнародне свято трудящих".

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

З 20 по ЗО квітня в місті Олександрії 
на центральному ринку провадиться 

ПЕРЕДТРАВНЕВИЙ БАЗАР
КОЛГОСПИ близьких районів вивезуть 

на базар велику кількість сільгосппродуктів.
ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ міста та 

області вивезуть у великому асортименті пром
товари.

Дирекція ринку.

БК—00448 Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 48. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі м. Олександрія, вул. Шевченка, 57.
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Хай живе велика партія комуністів, 
партія Леніна—Сталіна, загартований у 
боях авангард радянського народу, натхнен
ник і організатор наших перемог!

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

(Із Закликів ЦК ВКП(б) до 1 Травня 1952 року)-

Заклики ЦК ВКП(б) до 1 Травня 1952 року
1. Хай живе 1 Травня—день міжнарод

ної солідарності трудящих, день братерства 
робітників усіх країн!

2. Братерський привіт усім народам, які 
борються проти агресорів 1 паліїв нової вій
ни, за мир, за демократію, за соціалізм!

3. Братерський привіт трудящим країн 
народної демократії, які успішно будують 
соціалізм!

4. Братерський привіт великому китай
ському народові, який добився нових успіхів 
у будівництві народно-демократичного Китаю!

Хай жив(е непорушна дружба народів 
Китаю 1 Р азійського Союзу—могутня сила в 
боротьбі за мир в усьому світі!

5. Братерський привіт мужньому корей
ському народові, який героїчно відстоює свою 
свободу і незалежність у боротьбі проти іно
земних загарбників!

6. Привіт демократичним силам Німеч
чини, які борються проти злочинних планів 
перетворення Західної Німеччини в базу Ім
періалістичної агресії в Європі!

" За єдину, незалежну, демократичну, 
миролюбну Німецьку державу!

7. Привіт ^авним патріотам Югославії, 
які ведуть визвольну боротьбу проти фашист
ського режиму кліки Тіто-Ранковича, за не
залежність своєї Батьківщини від імперіа
лістів!

8. Привіт японському народові, який 
мужньо бореться проти Іноземної окупації, 
за відродження 1 незалежність своєї Батьків
щини, за збереження миру!

9. Хай живе дружба народів Англії, 
Сполучених Штатів Америки і Радянського 
Союзу в їх боротьбі за відвернення війни і 
забезпечення міцного миру в усьому світі!

10. Трудящі всіх країн! Мир буде збере
жений 1 зміцнений, якщо народи візьмуть 
справу збереження миру в свої руки 1 від
стоюватимуть його до кінця! Зміцнюйте єд
ність народів у боротьбі за мир, умножайте 
1 згуртовуйте ряди прихильників миру!

11. Прихильники миру в усьому світі! 
Викривайте і зривайте злочинні плани імпе
ріалістичних агресорів, не дозволяйте паліям 
війни обплутати брехнею народні маси 1 
втягти їх у нову світову війну!

12. Хай живе зовнішня політика Радян
ського Союзу—політика миру і безпеки, рів
ноправності 1 дружби народів!

13. Слава Радянській Армії 1 Військово- 
Морському Флотові, які стоять на варті миру 
і безпеки нашої Батьківщини!

14. Радянські воїни! Наполегливо підви
щуйте свої військові і політичні знання, 
удосконалюйте свою бойову майстерність! 
Зміцнюйте могутність Збройних Сил Радян
ського Союзу!

15. Хай живуть радянські прикордонни
ки—пильні вартові священних рубежів нашої 
Батьківщини!

16. Робітники, селяни, інтелігенція Ра
дянського Союзу! Боріться за нове могутнє 
піднесення економіки 1 культури нашої ве
ликої соціалістичної Батьківщини, за дальше 
зростання могутності Радянської держави! 
Ширше розгортайте соціалістичне змагання 
за дострокове виконання народногосподарсь
кого плану 1952 року!

17. Трудящі Радянського Союзу! Сміли
віше впроваджуйте досягнення науки, техні
ки 1 передового досвіду в усі галузі народ
ного господарства! Підвищуйте продуктив
ність праці, поліпшуйте якість і знижуйте 
собівартість продукції! Економте сировину, 
паливо, матеріали, електроенергію!

18. Трудящі Радянського Союзу! Успіш
ним здійсненням великих будов на Волзі і 
Дніпрі, на Дону 1 Аму-Дар‘ї внесемо новий

) вклад у справу будівництва комунізму!
19. Робітники і робітниці, інженери 1 

техніки вугільної промисловості! Розширюй
те і вдосконалюйте механізацію видобутку 
вугілля! Швидше і краще будуйте нові шах
ти! Дамо більше вугілля народному госпо
дарству!

20. Робітники 1 робітниці, інженери і тех
ніки нафтової промисловості! Підвищуйте 
швидкості буріння свердловин, швидше ос
воюйте нові родовища нафти! Вище темпи 
будівництва нових промислів і нафтоперероб
них заводів! Більше нафтопродуктів високої 
якості для соціалістичного господарства!

21. Робітники і робітниці, інженери 1 
техніки чорної і кольорової металургії! По
ліпшуйте використання виробничих потуж
ностей 1 механізмів, удосконалюйте техноло
гію виробництва, впроваджуйте передові ме
тоди праці! Невпинно збільшуйте виробниц
тво чавуну, сталі, прокату і кольорових ме
талів!

22. Робітники і робітниці, Інженери 1 
техніки електростанцій! Швидше вводьте в 
дію нові енергетичні потужності! Ширше 
впроваджуйте передову техніку! Безперебій
но постачайте електроенергію народному 
господарству!

23. Робітники 1 робітниці, інженери 1 техні
ки підприємств машинобудування! Швидше 
освоюйте 1 збільшуйте виробництво нових 
досконалих машин, приладів 1 устаткування! 
Оснащуйте народне господарство передовою 
технікою!

24. Робітники і робітниці, інженери і тех
ніки автомобільної і тракторної промисловос
ті! Ширше впроваджуйте у виробництво но
ву техніку, боріться за економію металу, по
ліпшуйте якість вироблюваних машин! Дамо 
країні більше автомобілів і тракторів!

25. Робітники 1 робітниці, інженери 1 тех
ніки хімічної промисловості! Вдосконалюйте 
методи виробництва, знижуйте собівартість 
продукції! Збільшуйте випуск, розширюйте 
асортимент 1 поліпшуйте якість хімічних про
дуктів!

26. Робітники 1 робітниці, Інженери 1 тех
ніки суднобудівної промисловості! Швидше 
вводьте в дію нові кораблі, підвищуйте якість 
суднобудування! Створимо могутній флот Ра
дянської держави!

27. Робітники 1 робітниці, Інженери 1 тех- 
ніки-будівельники! Ширше впроваджуйте ін
дустріальні методи будівництва! Знижуйте 
вартість 1 підвищуйте якість будівництва! 
Прискорюйте введення в дію підприємств, 
жител 1 культурно-побутових закладів!

28. Робітники 1 робітниці, інженери 1 тех
ніки промисловості будівельних матеріалів! 
Всемірно збільшуйте виробництво будівель
них матеріалів для будов комунізму, для про
мислового 1 житлового будівництва! Освоюй
те масове виробництво нових видів матеріа
лів, повністю використовуйте техніку!

29. Робітники і робітниці, інженери 1 тех
ніки лісової, паперової і деревопереробної 
промисловості! Поліпшуйте використання ме
ханізмів і організацію праці на лісозаготів
лях і сплаві! Безустанно підвищуйте продук
тивність праці! Дамо країні більше лісових 
матеріалів, меблів, паперу!

30. Робітники 1 робітниці, інженери 1 тех
ніки легкої промисловості! Розширюйте асор
тимент товарів масового споживання! Економ
те сировину, підвищуйте якість 1 знижуйте 
собівартість продукції! Більше тканин, взут
тя, одягу, трикотажу та інших товарів для 
населення!

31. Працівники харчової 1 м'ясо-молоч- 
ної промисловості! Збільшуйте виробництво 
продуктів харчування високої якості! Більше 
цукру, жирів, м'ясних, молочних та інших 
продуктів для населення!

32. Працівники рибної промисловості! 
Збільшуйте вилов риби, підвищуйте якість 1 
розширюйте асортимент вироблюваної про
дукції! Краще використовуйте промисловий 
флот і знаряддя лову!

33. Працівники місцевої промисловості і 
промислової кооперації! Випускайте більше 
товарів широкого споживання з місцевої си
ровини! Знижуйте собівартість виробів, під
вищуйте їх якість! Краще обслужуйте побу
тові потреби трудящих!

34. Радянські геологи! Сміливіше впро
ваджуйте в геолого-розвідувальні роботи до
сягнення науки 1 передового досвіду! Швид
ше розкривайте невичерпні багатства надр 
нашої Батьківщини!

35. Працівники залізничного транспорту! 
Збільшуйте обсяг і знижуйте собівартість пе- 
ревозок! Чітко виконуйте графік руху поїз
дів! Підвищуйте середньодобовий пробіг ло
комотивів, прискорюйте оборот вагонів, по
ліпшуйте якість ремонту рухомого складу і 
колії! Підвищуйте темпи залізничного будів
ництва! Краще обслужуйте пасажирів!

36. Працівники морського і річкового 
флоту! Організуйте чітку роботу портів 1 
пристаней, забезпечуйте рух флоту за графі
ком! Прискорюйте оборот суден, збільшуйте 
обсяг 1 знижуйте собівартість перевозок!

37. Працівники зв'язку! Вдосконалюйте 
техніку зв'язку, поліпшуйте роботу пошти, 
телеграфу, телефону, радіо! Підвищуйте куль
туру обслужування населення!

38. Трудівники сільського господарства! 
Добивайтеся дальшого підвищення врожай
ності всіх сільськогосподарських культур, все
мірного розвитку громадського тваринництва! 
Створимо достаток продовольства для насе
лення 1 сировини для промисловості!

39. Колгоспники і колгоспниці, робітни
ки 1 робітниці МТС 1 радгоспів, спеціалісти 
сільського господарства! Зразково проведемо 
весняну сівбу 1 інші сільськогосподарські ро
боти! Виростимо високий урожай на всій 
площі посівів колгоспів і радгоспів!

40. Колгоспники і колгоспниці! Боріться 
за дальше зміцнення 1 всебічний розвиток 
громадського господарства колгоспів! Зміц
нюйте дисципліну праці! Свято додержуйте 
Статуту сільськогосподарської артілі—основ
ного закону колгоспного життя!

41. Трактористи, комбайнери, працівни
ки МТС 1 радгоспів! Боріться за повне вико
ристання техніки! Збільшуйте виробіток на 
тракторах і комбайнах! Підвищуйте якість 
польових робіт, добивайтесь одержання ви
соких і сталих урожаїві

42. Колгоспники 1 колгоспниці, робітники 
1 робітниці радгоспів, зоотехніки 1 ветеринар
ні працівники! Боріться за дальше збільшен
ня громадського поголів'я худоби 1 підви
щення її продуктивності! Створимо міцну 
кормову базу для тваринництва!

43. Працівники сільського, лісового і 
водного господарства! Всемірно розширюйте 
полезахисні лісонасадження 1 поліпшуйте 
догляд за ними! Впроваджуйте правильні 
сівозміни, краще освоюйте нові зрошувані 
землі, будуйте стави 1 водойми! Швидше 
завершуйте перехід на нову систему зрошен
ня! Забезпечимо високі і сталі врожаї!

1 (Закінчення на 2-й сторінці).
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44. Колгоспники і колгоспниці, робітники 

і робітниці бавовносіючих колгоспів, радгос
пів 1 МТС, спеціалісти бавовництва! Боріть
ся за підвищення врожайності бавовнику, 
поліпшуйте культуру його вирощування! 
Дамо більше бавовни нашій соціалістичній 
Батьківщині!

45. Працівники радянської торгівлі, 
кооперації, громадського харчування! Всемір
но розгортайте культурну радянську торгівлю 
в місті і на селі! Поліпшуйте обслужування 
радянського споживача!

46. Службовці державних установ! По
ліпшуйте роботу радянського апарату, зміц
нюйте державну дисципліну, чуйно ставтеся 
до запитів трудящих!

47. Працівники наукових закладів і ви
щої школи! Збагачуйте науку і техніку но
вими дослідженнями, відкриттями і винахода
ми! Сміливіше розвивайте творчу критику і 
самокритику в науковій роботі! Розширюй
те і зміцнюйте співдружність з працівниками 
виробництва! Поліпшуйте підготовку спеціа
лістів для народного господарства!

48. Працівники літератури, мистецтва, 
кінематографії! Безустанно вдосконалюйте 
свою майстерність! Створюйте нові високо
ідейні художні твори, гідні великого радян
ського народу!

49. Вчителі 1 вчительки, працівники на
родної освіти! Озброюйте учнів знаннями 
основ науки! Виховуйте нашу молодь у дусі 
палкої любові до радянської Батьківщини, 
готуйте активних будівників комунізму!

50. Медичні працівники! Поліпшуйте 
медичне обслужування населення! Вдоскона
люйте свої знання на основі передової науки! 
Впроваджуйте досягнення радянської медич
ної науки в практику!

51. Радянські профспілки! Ширше роз
гортайте соціалістичне змагання за достроко
ве виконання державного плану кожним 
підприємством! Поширюйте досвід новаторів 
виробництва! Проявляйте безустанне піклу
вання про дальше підвищення матеріального 
1 культурного рівня життя робітників 1 
службовців!

Хай живуть радянські профспілки — 
школа комунізму!

52. Радянські жінки! Боріться за новий 
розквіт економіки 1 культури, за зміцнення 
могутності нашої великої соціалістичної Бать
ківщини! Хай живуть радянські жінки—актив
ні будівники комунізму!

53. Хай живе Ленінсько-Сталінський ком
сомол—передовий загін молодих будівників 
комунізму, надійний помічник 1 резерв кому
ністичної партії!

54. Радянські юнаки і дівчата! Оволоді
вайте наукою, технікою, культурою! Будьте 
стійкими 1 сміливими, готовими переборювати 
будь-які труднощі! Множте своєю працею 
успіхи радянського народу в будівництві 
комунізму!

Хай живе наша славна радянська молодь!
55. Піонери і школярі! Вперто 1 напо

легливо оволодівайте знаннями! Готуйтеся 
стати активними борцями за справу Леніна— 
Сталіна!

56. Комуністи і комсомольці! Будьте в 
перших рядах борців за дальше зростання 
могутності Радянської держави, за побудову 
комунізму в нашій країні!

57. Хай живе великий Союз Радянських 
Соціалістичних Республік-твердиня дружби 
і слави народів нашої країни, незламний 
оплот миру в усьому світі!

58. Хай живе велика партія комуністів, 
партія Леніна—Сталіна, загартований у боях 
авангард радянського народу, натхненник 1 
організатор наших перемог!

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

Центральний Комітет
Всесоюзної Комуністичної 

Партії (більшовиків).

Про підсумки виконання державного плану 
розвитку народного господарства СРСР на 1952 рік 

за І квартал
Повідомлення Центрального Статистичного Управління 

при Раді Міністрів СРСР
Розвиток промисловості і сільського госпо

дарства і розгорта ння това рообороту в 1 кварта
лі 1952 року характеризуються такими даними:

І.
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА 

В ПРОМИСЛОВОСТІ
Квартальний план виробництва валової про

дукції виконано в цілому по промисловості на 
100,4 процента. Окремими міністерствами план 
виробництва валової продукції промисловості ви
конаний так:

Процент 
виконання 

квартального 
плану за 1 

квартал 1952
року

Міністерство чорної металургії 102
Міністерство кольорової металургії 102
Міністерство вугільної промисло

вості 100,3
Міністерство нафтової промисло

вості 99,3
Міністерство електростанцій 102
Міністерство хімічної промисло

вості 102
Міністерство електропромисловості 101 
Міністерство промисловості засо

бів зв'язку 101
Міністерство важкого машинобу

дування \98
Міністерство автомобільної і трак

торної промисловості 101
Міністерство верстатобудування 101
Міністерство машинобудування і 

приладобудування 104
Міністерство будівельного і шля

хового машинобудування 103
Міністерство транспортного ма

шинобудування 100
Міністерство сільськогосподарсь

кого машинобудування 99
Міністерство промисловості буді

вельних матеріалів СРСР 102
Міністерство лісової промисло

вості СРСР 86
Міністерство паперової і дерево

переробної промисловості 101
Міністерство легкої промисловості 

СРСР 100,7
Міністерство рибної промисловос

ті СРСР 97
Міністерство м'ясної і молочної 

промисловості СРСР 102
Міністерство харчової промисло

вості СРСР 101
Промислові підприємства Мініс

терства бавовництва СРСР 105
Промислові підприємства Мініс

терства шляхів 97
Промислові підприємства Мініс

терства охорони здоров'я СРСР 102
Промислові підприємства Мініс

терства кінематографії СРСР 106
Міністерства місцевої промисло

вості і міністерства місцевої па
ливної промисловості союзних 
республік 101

Промислова кооперація 102
Валова продукція всієї промисловості СРСР 

в 1 кварталі 1952 року зросла порівняно з 1 
кварталом 1951 року на 16 процентів.

Продуктивність праці робітників у промис
ловості зросла в 1 кварталі 1952 року проти 1 
кварталу 1951 року на 10 процентів.

Центральне Статистичне Управління при Раді Міністрів СРСР.

Місячний план виконано достроково
Достойними виробничими ус

піхами готуються відзначити 
Першотравень трудівники заво
ду «Червоний ливарник».

21 квітня на 10 днів раніше 
строку колектив виконав місяч
ний план. В ці дні освоєно ви
готовлення стального литва.

На стахановській вахті висо
ких показників добиваються 
токарі Іван Рудєв, Андрій Жи
тель, фрезерувальник Дій Со- 
ловйов, слюсар Степан Дерев'ян- 
ченко, які щозміни виробляють 
по 150—200 процентів.

На заводі 35 новаторів ви

II.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Колгоспи, машипно-тракторпі станції і рад
госпи приступають до весняних польових робіт 
1952 року більш підготовленими і озброєними 
технікою, ніж у минулі роки.

В школах механізації і на курсах при ма
шинно-тракторних станціях і радгоспах за зи
му, що мипула, підготовлено і перепідготовлено 
понад 500 тисяч трактористів і бригадирів 
тракторних бригад, а також велику кількість 
інших працівників по механізації і електрифі
кації сільського господарства. В 1951/52 учбо
вому році на трирічних агрозоотехнічних кур
сах навчалось близько трьох мільйонів колгосп
ників і працівників радгоспів.

У південних районах країни успішно роз
гортаються весняні польові роботи—сівба ярих 
культур, підживлення і весняне боронування 
озимих посівів і багаторічних траН.ДїІІвидше, 
ніж у минулому році, проходить сівба бавовни
ку в районах Середньої Азії.

В колгоспах і радгоспах тривало зростання 
громадського тваринництва. Поголів'я худоби в 
колгоспах на кінець 1 кварталу 1952 року по
рівняно з поголів'ям на кінець 1 кварталу 1951 
року збільшилось: великої рогатої худоби—на 
11 процентів, в тому числі корів на 14 про
центів, свиней—на 23 проценти, овець і кіз— 
на 14 процентів, коней—на 8 процентів. Пого
лів'я птиці в колгоспах зросло на 35 процен
тів. Поголів'я худоби в радгос^х- Міністерства 
радгоспів СРСР за цей же період збільшилось: 
великої рогатої худоби—на 14 процентів, в 
тому числі корів на 14 процентів, свиней—на 
20 процентів, овець і кіз — на 16 процентів, 
коней—на 15 процентів. Поголів'я птиці у рад
госпах зросло на 38 процентів.

III.
РОЗГОРТАННЯ ТОВАРООБОРОТУ
В 1 кварталі 1952 року тривало дальше 

розгортання радянської торгівлі. Встановлений 
на 1 квартал план роздрібного товарообороту 
перевиконаний. Населенню було продано товарів 
по лінії державної і кооперативної торгів
лі, в порівнянних цінах, на 11 процентів біль
ше, ніж в 1 кварталі 1951 року. При цьому 
продаж окремих товарів збільшився в таких роз
мірах: рибопродуктів—на 24 проценти, яєць— 
на 28 процентів, масла і інших жирів—на 10 
процентів, молока і молочних продуктів—на 43 
проценти, сиру—на 32 проценти, цукру—на 20 
процентів, кондитерських виробів—на 13 про
центів, шовкових тканин—на 28 процентів, три
котажних виробів—на 17 процентів, взуття шкі
ряного—на 9 процентів, велосипедів—більш як 
у 2 рази, швейних машин—на 36 процентів, 
радіоприймачів—на 32 проценти, фотоапаратів— 
на 29 процентів, годинників—на 18 процентів, 
патефопів—на 25 процентів.

У 1 кварталі 1952 року також збільшився 
порівняно з 1 кварталом 1951 року продаж на
селенню сільськогосподарських продуктів на 
колгоспних ринках, особливо борошна, пти
ці, яєць, фруктів, овочів і меду.

Успіхи, досягнуті в 1951 році в галузі про
мисловості і сільськогосподарського виробницт
ва, зростання продуктивності праці і зниження 
собівартості продукції створили умови для про
веденого з 1 квітня 1952 року нового—п'ятого 
числом—зниження державних роздрібних цінна 
продовольчі товари масового споживання.

робництва зараз працюють за 
особистими стахановськими пла
нами підвищення продуктив
ності праці. Завдяки цьому їх 
виробіток зріс на 15—20 про- 
Цент’в> М. Садовини,

голова завкому заводу 
„Червоний ливарник".



Середа, 23 квітня 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

Великий ленінський завіт Вище темпи і якість польових робіт!
Дружною сім'єю живуть у 

нашій країні робітники і кол
госпники. Вся влада в СРСР 
належить робітникам і селянам. 
Разом засідають вони у Вели
кому Кремлівському палаці па 
сесіях Верховної Ради СІ’СР, 
вирішуючи державні справи. 
Загальними зусиллями робітни
ки і колгоспники добиваються 
виконання державних планів. 
Робітники радіють кожному но
вому успіху трудівників села і 
допомагають їм у створенні дос
татку сільськогосподарських 
продуктів. Колгоспники гаряче 
вітають кожну нову трудову 
перемогу робітничого класу і 
допомагають трудящим міста ру
хати вперед розвиток соціаліс
тичної промисловості. Вони зна
ють, що місто дає селу трак
тори, комбайни, автомобілі, си
тець і взуття, допомагає зрос
танню культурного рівня кол
госпного селянства. Вони зна
ють, що ріст промисловості, так 
само як Г ріст сільського гос
подарства, зміцнює могутність 
нашої соціалістичної Батьків
щини.

Союз робітників і селян ви
ник і зміцнів у нашій країні 
під керівництвом партії Леніна 
—Сталіна в боротьбі проти по
міщиків і капіталістів, в бо
ротьбі за владу робітників і се
лян, за соціалізм. Це перша і 
корінна основа радянської 
влади. - •£*'-

Великий вождь трудящих 
В. 1. Ленін учив, що робітники 
не можуть розбити капіталістів 
без підтримки трудящих селян, 
а селяни не можуть розбити 
поміщиків без керівництва з 
боку робітників. Цьому вчить 
вся історія нашої Батьківщини, 
про це свідчить вся історія бу
дівництва соціалізму в нашій 
країні. Воєнно-політичний союз 
робітників і селян сприяв пе
ремозі Червоної Армії над Депі- 
кіним і Колчаком. Господарсь
ке співробітництво між містом 
і селом забезпечило побудову 
соціалізму в нашій країні.

Виступаючи на Другому Все
союзному з'їзді Рад 26 січня 
1924 року з приводу смерті 
В. І. Леніна, наш великий 
вождь і вчитель товариш Сталін 
говорив:

«Поки даю чи нас, товариш 
Ленін заповідав нам зміцнюва
ти всіма силами союз робітни
ків і селян. Клянемося тобі, 
товаришу Ленін, що ми з честю 
виконаємо і цю твою заповідь!»

Радянський народ під керів
ництвом більшовицької партії, 
товариша Сталіна неухильно 
виконує великий ленінський за
віт про зміцнення союзу робіт
ників і селян.

Робітничий клас СРСР допо
міг радянському селянству ста
ти па шлях крупного колек
тивного соціалістичного сільсь
кого господарства. Перемога 
колгоспного ладу зробила союз

Агіткультбригада 
в колгоспах району

Агіткультбригада районного 
Будинку культури в складі 
п'яти студентів-практикантів 
Олександрійського технікуму 
підготовки культосвітніх пра
цівників протягом останніх 
днів дала кілька цікавих кон
цертів для колгоспників сіл 
Косівки, Занфирівки, Лікарівки, 
ВорошиловіШ; Дівочого Поля. 

робітників і селян ще більш 
міцним. Було ліквідовано най- 
багаточисельніший експлуата
торський клас в нашій країні 
- куркульство. Радянська вла
да одержала соціалістичну базу 
в пайширшій і життєво-пеоб- 
хідпій області народного госпо
дарства — в сільському госпо
дарстві. В нашій країні утвер
дилась морально-політична єд
ність всього суспільства.

Соціалістична промисловість 
постачає сільське господарство 
першокласними машинами. Ра
дянські вчені передають кол
госпникам досягнення агроно
мічної науки.

Нерозривний союз робітничо
го класу і колгоспного селян
ства став основою перемоги ра
дянського народу у Великій 
Вітчизняній війні.

З допомогою робітничого кла
су колгоспне селянство в неба
чено короткий строк відбудува
ло зруйноване війною сільське 
господарство. На наших очах 
виконується великий сталінсь
кий план перетворення приро
ди. Одвічна мрія селянина — 
напоїти землю вологою, вряту
вати врожай від згубних сухо
віїв—здійснюється завдяки ве
личезній допомозі держави, со
ціалістичної промисловості.

Перетворилась не лише еко
номіка, але й культура радян
ського села. В нашій країні 
селянин не має зараз нічого 
спільного з темним, затурка
ним рабом поміщика і курку
ля, яким був селянин до Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції, яким він залишаєть
ся і по цей день в капіталіс
тичних країнах, колоніях. Ра
дянський селянин — господар 
своєї країни, своєї долі. Йому 
не загрожують розорення, злид
ні. З кожпим роком він стає 
заможнішим і культурнішим. 
Його діти вчаться в школах і 
вищих павчальних закладах.

За прикладом радянського 
робітничого класу і селянства 
діють трудівники міста і села 
країн народної демократії. В 
боротьбі проти куркульства 
зміцнюється союз робітничого 
класу і селянства Польщі, 
Румунії, Болгарії, Чехословач- 
чини, Угорщини, Албанії. В 
цих країнах народно-демокра
тична влада допомагає селянам 
організовуватись у різні коопе
ративні об'єднання, створює 
державні машинно - тракторні 
станції. В Народному Китаї ве
лика земельна реформа, що за
безпечує трудящих селян зем
лею, проводиться під керівниц
твом робітничого класу.

По завітах Леніна, під керів
ництвом великого Сталіна ро
бітники і колгоспники Радян
ського Союзу, тісно згуртовані 
навколо більшовицької партії, 
упевнено ідуть до комунізму.

А. Ільїна,

У програмі концерту пісні ра
дянських композиторів, художнє 
читання, інсценіровки.

Перед концертами для хлібо
робів читалась лекція на тему 
«Радянський народ протестує 
проти жахливих злочинів амери
канських агресорів».

С. Кобвляноьиий, 
керівник агіткультбригадн.

Попереду механізатори 
бригади Якова Козака

Виробити 1000 гектарів 
умовної оранки на 15-сильний 
трактор — таке зобов'язання 
взяли на себе механізатори 
тракторної бригади Якова Коза
ка з Олександрійської МТС.

Зараз трактористи наполег
ливо борються за здійснення 
цих зобов'язань. В обслуговува
ному колгоспі імені Ворошило- 
ва вони успішно завершили 
сівбу ранніх культур і підготов
ляють грунт під пізні. Виробі
ток на кожен 15-сильний 
трактор по бригаді вже стано
вить 82 гектари.

Найкращих результатів до
бився,тракторист Василь Баран- 

і пик. Його показник—108 гекта- 
I рів умовної оранки.

Тракторна бригада Якова 
Козака тримає перше місце в 
МТС.

І. Шорін.

Одеська область. Механізатори 
тракторної бригади, очолюваної 
тов. Єльником (Котовська МТС), 
своєчасно доставили машини на 
поля колгоспу імені Ілліча. Вони 
зобов'язались провести весняну 
сівбу в кращі агротехнічні строки 
і зекономити не менше 500 кіло
грамів пального.

На фото: обліковець-заправщик 
бригади Микола ГОЛУБКОВ за 
ремонтом заправочного візка.

Фото А. Подберезького

Польові роботи в радгоспах
Радгоспи України ведуть масові 

польові роботи. Якість робіт скрізь 
добра — широко застосовуються 
передові прийоми передпосівної 
підготовки насіння — яровизація і 
повітряне обігрівання, збагачення 
насіння солодовою витяжкою. Од
ночасно з сівбою в радгоспах 
ведуться догляд за посівами ози
мих культур і багаторічних трав, 
посівів і посадка полезахисних лі
сових смуг, а також роботи в са
дах, ягідниках і парниках.

.(РАТАУ).

Коли дисципліна на низькому рівні
Правління артілі імені Жда- 

нова не дбає про вчасне про
ведення сівби, погано організо
вує роботи в полі.

Як правило, тут запізнюють
ся з доставкою на поле посів
ного матеріалу, тому тракторні 
і кінні сівалки простоюють 
до 9—10 годин ранку. 0 6 
годині вечера роботи в полі 
вже закінчуються.

Низька трудова дисципліна 
веде й до простоїв' тракторів, 
які працюють на підготовці 
грунту та інших роботах, бо 
причіплювачі приходять на

Бракороби
Торік буряководи Протопо- 

півського колгоспу імені Ле
ніна (голова правління т. Ти
щенко) в час сівби та обробіт
ку цукрових буряків допусти
ли серйозпі порушення агро
техніки, що призвело до низь
кого врожаю цієї цінної тех
нічної культури.

Проте керівники артілі не 
зробили висновків з минулоріч
них помилок. Вони й тепер до
пускають грубі порушення аг
ротехніки, втрачають кращі 
строки сівби.

Основною і найпершою умо
вою, що забезпечує високий 
урожай цукрових буряків, як 
відомо, є своєчасне боронуван
ня і шлейфування глибокого 
зябу. Проте ця робота тут була 
виконана з запізненням і не
якісно.

Замість того, щоб суворо по
карати бракоробів, правління 
колгоспу постаралось не вино
сити сміття з хати, чим по су
ті взяло під захист порушників 
агротехніки.

Така поведінка правління 
розв'язала руки бракоробам.

Культивацію грунту під цук
рові буряки тракторна брига
да т. Бугайченка провадила в 
один слід на глибину 4—5 сан
тиметрів в той час, коли цю 
роботу слід було вести у два 
сліди на глибину 7—8 санти
метрів. Внаслідок такого обро
бітку грунту і сівба провади
лась неякісно. Насіння зароб
лялось мілко, а значна части
на його залишилась на поверхні.

Крім того, насіння перед по
сівом не оброблялось граноза
ном і не пройшло теплового 
замочування, як цього вимагає 
передова агротехніка.

Про непідготовленість до сів
би цукрових буряків свідчить і 
такий факт. 18 квітня тут ви
вели в поле несправну буряко
ву сівалку з нерівномірно роз

За 500 центнерів картоплі 
з гектара

Учасник республіканської на
ради передовиків картоплесіян- 
ня—городник колгоспу «Кому
нар» Олексій Дудник зобов'я
зався цього року виростити на 
кожному з 6 гектарів по 500 
центнерів картоплі.

Зараз т. Дудник підготовляє 
грунт до посіву. У кращі стро
ки закрито вологу, на всій пло
щі проведено культивацію у 
два сліди. Провадиться ярови
зація клубнів. Посадка картоп
лі буде проведена в кращі стро

роботу з великим запізненням.
16 квітня з цих причин 

чотири години простояли два 
трактори, на яких працюють 
трактористи тт. Кравець та 
Онопа. Нерідко машини прос
тоюють також через відсутність 
води.

Правління колгоспу нічого 
не робить, щоб створити умови 
для нормальної роботи колгосп
ників і механізаторів. Харчу
вання трактористів не налагод
жене, тракторний вагончик не 
опалюється. Жодного лозунга, 
який би закликав до швидко

ставленими сошниками, без важ
ків. Агроном Користівської МТС 
т. Солодка—відповідальна за 
своєчасну підготовку посівного 
агрегату і за якість сівби—про
явила повну безпорадність в 
цьому питанні. Вона не пред'я
вила рахунку бракоробам, не 
забезпечила своєчасної підго
товки агрегату до сівби. Ми
риться з порушеннями агротех
ніки і бригадир рільничої брига
ди т. ІІрокопенко.

Бригадир тракторної бригади 
т. Бугайченко навіть не поці
кавився, чому запізнюються з 
сівбою цукрових буряків. Він 
передоручив керівництво брига
дою своєму помічнику т. Марти- 
ненку. Останній же вважає, що 
за якість польових робіт він 
не відповідає.

В колгоспі не організована 
також боротьба з шкідниками 
цукрових буряків.

Не краще справи в -артілі 
і з лісопосадками. З доведено
го плану 12 гектарів тут спро
моглися посадити лише 3.

Якість лісопосадкових робіт 
низька. Дерева висаджують у 
пересушений групт. Щоб ство
рити умови для приживлепня 
садженців, необхідно хоча б 
корені замочувати водою. Але 
бригадири рільничих бригад 
Макар Безкоровайний та Мико
ла Прокопенко не підвозять во
ди до місця робіт.

Знаючи, що за зволікання 
весняно-польових робіт і пору
шення агротехніки па сівбі до
ведеться відповідати, керівники 
колгоспу вдаються до окозами
лювання. Так, 18 квітня вони 
інформували, що посіяли 5 гек
тарів цукрових буряків, а нас
правді пі в цей, пі в наступ
ний день буряків не сіяли.

Бракоробів і їх покровителів 
слід притягти до суворої відпо
відальності.

В. Леонтьвв.

ки квадратно-гніздовим спосо
бом. У кожну лунку разом з 
клубнями вноситиметься по 500 
грам перегною-сппцю.

Передбачено також ряд ін
ших агрономічних заходів, що 
забезпечують високий урожай.

Працівники городньої брига
ди докладають багато зусиль, 
щоб виконати зобов'язання, 
дані великому Сталіну.

Є. Пекар, 
дільничний агроном 
Користівської МТС.

го і високоякісного проведення 
весняної сівби, тут немає. Кол
госпникам, які працюють в 
полі, навіть не підвозять питтє- 
вої води.

Такі умови та організація 
праці призвели колгосп до 
відставання з сівбою, але голо
ва правління т. Ковбасенко 
наче не помічає цих серйозних 
недоліків і не вживає заходів 
до їх усунення.

В. Нечипоренко, 
дільничний механік 

Олександрійської МТС.
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Благоустроємо* наше місто
Обіцянки не підкріплені ділом

Багато обіцянок дають ке
рівники тресту «Олександрія- 
вугілля» і «Олександріявугле- 
розріз», коли річ іде про впо
рядкування міста і робітничих 
селищ. Але як тільки справа 
торкається їх виконання, тоці 
господарники забувають про 
свої обіцянки.

В робітничому селищі Октябр- 
ському треба висадити біля став
ка 10.000 дерев. Висаджено 
лише 2 тисячі. Слід зробити 
тротуари, відремонтувати шля
хи. Але поки що нічого не ро
биться.

Заступник керуючого трестом 
«Олександріявугілля» т. Греб- 
ньов байдуже ставиться до 
здійснення намічених заходів, 
кидає слова на вітер.

Недалеко від нього пішов і 
заступник керуючого трестом 
«Олександріявуглерозріз» тов. 
Прохоренко. Вже давно треба 
було розпочати будівництво ого
рожі навколо лісопарку. Однак 
т. Прохоренко не здійснює сво
їх обіцянок. 1 тому ця робота 
зволікається.

Тт. Гребпьов і Прохоренко 
пустилися на самоплив, а до 
чого це призводить видно хо
ча б з того, що 20 квітня, крім

Впорядковуємо робітниче селище
Кожний робітник нашої фаб

рики зобов'язався відробити 40 
годин для благоустрою селищ 
та території підприємства.

Бригада електрослюсарів, очо
лювана Віктором Добровим, пер
ша енергійно взялася за спра
ву. Вона очистила подвір'я бі
ля підстанції.

За її прикладом бригада від
ділу капітального будівництва

Наводимо зразковий порядок
Працівники житлово-кому

нального відділу будівельного 
управлінця Семенівського трес
ту (начальник відділу тов. Гри- 
гор) розгорнули значну роботу 
по впорядкуванню території, де 
розташовані робітничі гурто
житки. Робляться доріжки, які 

залізничників, енергетиків і 
незначної кількості будівель
ників, ніхто не вийшов на не
дільник.

Нічого не роблять по благо
устрою колективи промартілей 
«Виробник» (голова правління 
т. Пентєшин) та «Червона ви
шивальниця» (голова правлін
ня т. Мартинцева). У подвір'ях 
цих артілей брудно і жодпого 
дерева тут досі не висаджено.

Осторонь стоїть і колектив 
змішторгу. Невидно, щоб ди
ректор т. Лимар боровся за на
ведення зразкового порядку бі
ля магазинів, зокрема біля це
ху фруктових вод, що розташо
ваний по Першотравневій ву
лиці.

Не можна далі зволікати вико
нання заходів по благоустрою 
міста і робітничих селищ. Треба 
рішуче взятись за наведення по
рядку і чистоти на кожній ву
лиці, в кожному подвір'ї. На
ше місто повинно бути краси
вим і впорядкованим, а цього 
можна добитись тоді, коли за 
справу по-справжньому візьму
ться всі господарники, партій
ні і профспілкові керівники, 
всі трудящі.

М. Бурін.

Степана Хіміча успішно ремон
тує шлях, що йде від брикет
ної фабрики до станції Прок
ладна.

Робітники механічної і сто
лярної майстерень змагаються 
за здійснення взятих зобов'я
зань по благоустрою.

А. Волков, 
робітник Олександрійської 

брикетної фабрики.

посипають піском, висаджують
ся дерева.

В гуртожитках провадиться 
побілка, благоустроюються кім
нати. Скрізь наводиться зраз
ковий порядок.

Г. Полейчук, 
працівник будівельного 

управління.

КОРОТКО
Виконали план посадки 

лісу
ГОЛА ПРИСТАНЬ. Херсонсь

кої області.
Збур'ївськнй лісгосп першим в 

області виконав план посадки лісу 
на пісках. Понад план посаджено 
50 гектарів сосни.

—-----

Нові колгоспні сади 
і виноградники 

ОДЕСА. В Одеській області йде 
підготовка до закладання нових 
садів на площі 700 гектарів. Вже 
тепер половина всіх колгоспів об
ласті має фруктові сади.

Плантації винограду розширю- 
I ються в цьому році на 650 гекта- 
| рів. Завезено садівний матеріал 
І високоякісних сортів.

----- ----------

Сидеральні сівозміни 
на Україні

Нинішньої весни багато колгос
пів поліських районів України 
вперше посіють люпин і сераделу 
на зелене добриво в полях так 
званих сидеральних сівозмін. Такі 
сівозміни вже є в 480 колгоспах 
республіки, загальною площею 
близько 200 тисяч гектарів. Вони 
організовані для підвищення ро
дючості особливо бідних грунтів.

----- ----------

Нові вироби
з пластмаси

Харківський завод пластмас у 
квітні освоїв випуск нових виро
бів. Почато виготовлення деталей 
для музичних інструментів, різних 
виробів для фото.

Понад 40 різних предметів ши
рокого вжитку з пластмаси, що 
випускаються заводом, користу
ються великим попитом трудящих. 
Підприємство випускає красиві 
вази, шкатулки, шахи, портативні 
бритвенні прибори та інші вироби.

----- ----------

Електромашинки 
для стрижки овець 

Херсонський електрозавод орга
нізував серійний випуск електро
машинок для стрижки овець. У 
цьому році їх намічено випустити 
2.100 штук.

------- --------

Радіостанції „Урожай" 
в МТС

25 МТС Кіровоградської області 
одержали радіостанції .Урожай". 
Порівняно з минулим роком кіль
кість їх зросла втроє. Роботі на 
радіостанціях навчено понад 300 
обліковців тракторних бригад.

ВІДЕНЬ. 18 квітня на сесії Ради 
Міжнародної асоціації юристів-де
мократів з доповіддю „Захист де
мократичних прав" виступив гене
ральний секретар Спілки угорсь
ких юристів Ковач. Він підкрес
лив, що за останній час в країнах 
капіталізму все частіше й грубіше 
порушуються основні демократич
ні права.

На ряді прикладів доповідач по
казав порушення прав людини в 
Греції, Іспанії, Югославії, Сполу
чених Штатах Америки, Франції 
та інших країнах. Одним з най
яскравіших прикладів сваволі і 
порушення елементарних грома
дянських прав є процес і вбивст
во грецького борця за мир і сво
боду Нікоса Белоянніса.

Доповідь „Мирний договір з 
Німеччиною і його обгрунтуван
ня в міжнародному праві" зроби
ла заступник голови Верховного 
суду Німецької Демократичної 
Республіки Хільда Беньямін.

Відзначивши, що після закін
чення війни минуло сім років і 
що вперше в історії великий на
род так довго лишається без мир- 

| ного договору, Беньямін підкрес
лила, що таке становище таїть в 

і собі велику небезпеку для німець- 
і кого народу і для миру.

Нотою від Ю березня 1952 ро
ку західним державам і доданим 

■ до цієї ноти проектом Основ мир
ного договору з Німеччиною Ра
дянський Союз взяв на себе іні
ціативу в справі здійснення права 
Німеччини на справедливий і де
мократичний мирний договір. Нота 
і доданий до неї проект відобра
жають послідовне проведення Ра
дянським Союзом політики, метою 
якої є відновлення суверенітету 
мирної і демократичної Німеч
чини.

Наприкінці своєї доповіді Бенья
мін підкреслила, що боротьба ні
мецького народу за його права на

Закриття сесії Ради Міжнародної асоціації 
юристів-демократів

укладення справедливого мирного 
договору є вирішальним вкладом 
німецького народу в справу збере
ження миру в Європі.

Виступаючи в дебатах на допо
відь Беньямін, представник поль
ських юристів Мушка вказав, що 
німецька проблема належить до 
основних проблем боротьби за 
мир в Європі і в усьому світі. 
Підкресливши, що західні держа
ви проводять у Німеччині політи
ку розколу, ремілітаризації Захід
ної Німеччини, відновлення воєн
ної промисловості і армії, Мушка 
заявив, що така політика є зло
чином проти миру і людяності. 
Навпаки, вимога про укладення 
мирного договору, політика, спря
мована на здійснення цієї вимоги, 
відповідають не тільки волі німець
кого народу до єдності своєї краї
ни, але й прагненню до миру всіх 
народів земної кулі.

Учасники сесії з величезним 
обуренням зустріли звістку про 
те, що австрійський уряд за указ
кою американців усунув з посади 
професора Грацького університе
ту, визначного борця за мир, го
лову комісії Міжнародної асоціа
ції юристів-демократів^!'^ розслі
дуванню фактів застосування аме
риканцями бактеріологічної зброї 
в Кореї і Китаї Брандвейнера. 
Генеральний секретар Міжнарод
ної асоціації юристів-демократів 
Норман вказав у своєму виступі, 
що увільнення Брандвейнера по
рушує елементарні демократичні 
права.

ВІДЕНЬ. 19 квітня Сесія Ради 
Міжнародної асоціації юристів- 
демократів закінчила свою робо
ту. Сесія одностайно прийняла 
резолюції на заслухані доповіді, а 
також звернення: до юристів усьо
го світу, до Рад^*' Безпеки і до 
комісії організації Об'єднаних на
цій по роззброєнню.

(ТАРС).

Закриття Міжнародної конференції на захист дітей
ВІДЕНЬ, 17 квітня. (ТАРС). Вчо- ' 

ра пізно ввечері у Відні закінчи
лась Міжнародна конференція на 
захист дітей. Конференція одно
стайно прийняла „Звернення Між
народної конференції на захист 
дітей до чоловіків і жінок усього 
світу" і резолюції про освіту ді
тей, про охорону здоров'я дітей, 
про вплив літератури, преси, ра
діо, кіно і мистецтва на мораль
ний і культурний розвиток дітей.

На конференції було також за
читано звернення групи християн
ських пасторів—делегатів конфе
ренції до населення всього світу.

Після прийняття рішень єгипет
ська делегація, виражаючи поба

жання всіх учасників конференції, 
палко подякувала Міжнародному 
патронажному комітетові за підго
товку і проведення цієї конферен
ції і побажала йому дальшої пло
дотворної роботи.

Закриваючи конференцію, голо
вуюча член Міжнародного патро
нажного комітету Ежеві Коттон 
підкреслила величезне значення 
Міжнародної конференції на за
хист дітей, яка виявила волю 
мільйонів чоловіків і жінок різ
них політичних поглядів і релі
гійних переконань—захистити ді
тей від загрози війни і голоду в 
ім'я щасливого майбутнього під
ростаючого покоління.

Мілітаризація італійської економіки

Велику роботу в клубі гірни
ків організовують з читачами 
завідуюча бібліотекою т. Спич- 
ка та бібліотекар т. Набока.

У читальному залі багато 
дбайливо оформлених фотомон- 
тажів та бібліотечних плакатів, 
присвячених знаменним датам, 
а також подіям, що відбувають
ся в Радянському Союзі. Ціка
во змонтований монтаж «Глибо
ко вивчайте історію ВКП(б)». 
В ньому зазначена рекомендо
вана література до кожного 
розділу історії ВІШ(б).

Виготовлено також плакати 
на теми: «Великий Сталінський 
Закон», «Великі будови кому
нізму», «Лауреати Сталінської 
премії» та інші. В них можна 
знайти важливий матеріал для 
допомоги по вивченню «Корот
кого курсу історії ВКП(б)» та 
з інших питань.

За планом бібліотека прово
дить літературні вечори та

У бібліотеці гірників
читацькі конференції. Во
ни присвячуються 100-річчю 
з дня народження М. В. 
Гоголя, книгам: Собка — «За
порука миру», «Коптяєва — 
«Іван Іванович» таінш. Часто 
проводяться дитячі конференції. 
Остання була проведена напри
кінці березня по книзі Васи- 
лепка «Зірочка». У конферен
ціях активну участь беруть 
учні 5—7 класів. Після конфе
ренцій випускається бюлетень, 
в якому записуються враження 
про проведену конференцію.

Вся робота бібліотеки органі
зовується з допомогою читаць
кого активу—передовиків за
водів, шахт та будов. Особливо 
активну участь беруть тт. Лютий 
Микола—формувальник рудоре- 
монтного заводу, Танцюра Воло
димир—робітник та інші.

Бібліотека райкому вугільни
ків тримає тісний зв'язок з 
підприємствами міста. Вона 

мас 12 пересувних бібліотек: 
на кам'яному кар'єрі, Олексан
дрійській брикетній фабриці, 
цегельному заводі № 2 та 
інших.

Бібліотекар Віра Харченко 
в червоному кутку контори 
залізничного транспорту систе
матично організовує обговорен
ня прочитаних книг па літера
турних вечорах і читацьких 
конференціях.

Діяльно готуються бібліотеки 
до свята Першого травня. Ви
готовляються плакати «Образ 
Леніна—Сталіна в художній 
літературі», «Читайте твори 
лауреатів Сталінських премій» 
тощо.

З 1 травня бібліотека клубу 
гірників переносить свою робо
ту в міський сквер—на літню 
площадку.

І. Крнлов.

Італійське міністерство промис
ловості і торгівлі видало розпо
рядження про лімітування вико
ристання металевого лому мета
лургійними і машинобудівними 
підприємствами Італії, для яких 
лом є одним з основних видів 
сировини. Цей захід запровадже
но, за повідомленням міністер
ства, в зв'язку з труднощами в 
закупках лому всередині країни і 

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Олександрійський лісоторговий склад
доводить до відома громадян міста Олександрії і району 

що на складі є в продажу дерев'яні діжки з-під повидла і дже
му, готові вироби ширвжитку, віконні перепльоти, двері і дверні 
коробки, мітли, граблі і дерев'яні лопати.

Адреса: вул. Садова, 8. Лісоторговий склад.
ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійський міськкомунгосп з 20 квітня провадить реєстрацію 
велосипедів на 1952 рік і видає жерстяні номери та свідоцтво.

Власники велосипедів без установленого номера підлягають 
штрафу.

Міськкомунгосп.

ЗНАЙДЕНО ГРОШІ І РЕЧІ
Звертатись до завідуючого Олександрійським мебльовим мага

зином т. Дудника.

за кордоном. Для розподілу лому 
між окремими підприємствами 
створюється спеціальний комітет 
з участю представників найбіль
ших промислових монополій і 
урядових чиновників.

Цей захід є новим свідченням 
мілітаризації італійської еконо
міки.

(ТАРС).

БК—00449 Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 49. Т. 5.000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі м. Олександрія, вул. Шевченка, 57.
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Робітники і робітниці, інженери і техніки 
вугільної промисловості! Розширюйте і 
вдосконалюйте механізацію видобутку ву
гілля! Швидше і краще будуйте нові шахти! 
Дамо більше вугілля народному господар
ству!

(Із Закликів ЦК ВКП(б) до 1 Травня 1952 року).

Вперед, до перемоги 
комунізму!

З виключним піднесенням 
зустрів радянський народ Зак
лики ЦК ВКП(б) до Першого 
травня. Героїчною працею тру
дящі Радянського Союзу вно
сять новий вклад у справу 
дальшого зміцнення могутності 
своєї Вітчизни, у справу ми
ру в усьому світі. На весь світ 
з нестримною силою звучать 
полум'яні слова великого вож
дя, пранорон^Й/ миру Йосифа 
ВіссаріоновичТГталіна:

«Мир буде збережений і 
зміцнений, якщо народи візь
муть справу збереження ми
ру в свої руки і відстоюва
тимуть його до кінця». 
Шириться і міцніє табір ми

ру^, очолюваний великою краї- 
Ґ^ГРад. Рішучий голос про
тесту проти гонки озброєнь, за
гарбання чужих земель і по
неволення народне залежних 
країн—це голос уі&яь міль
йонів людей доброї волі проти 
війпи, злиднів і голоду.
д і—Прихильники миру в 
усьому світі! Викривайте і 
зривайте злочинні плани 
імперіалістичних агресорів, 
не дозволяйте паліям війни 
обплутати брехнею народ
ні маси і втягти їх у но
ву світову війну!

Пильно, як зіницю ока, обе
рігає від зазіхань імперіалістів 
рідну Батьківщину Радянська 
Армія і Військово-Морський 
Флот.

—Хай живе зовнішня по
літика Радянського Союзу 
—політика миру і безпеки, 
рівноправності і дружби 
народів!

—Слава Радянській Ар
мії і Військово-Морському 
Флотові, які стоять на вар
ті миру і безпеки нашої 
Батьківщини!

Першотравень трудящі нашої 
країни зустрічають новими ви
робничими перемогами. Гордо 
звучать слова закликів:

—Робітники, селяни, ін
телігенція Радянського 
Союзу! Боріться за нове 
могутнє піднесення еконо
міки і культури нашої ве
ликої соціалістичної Бать
ківщини, за дальше зрос
тання могутності Радянсь
кої держави! Ширше роз
гортайте соціалістичне зма
гання за дострокове вико

--------------------Ф--------------------

82 роковини з дня народження 
В. І. Леніна

Трудящі нашої Батьківщини 
22 квітня відзначили 82 ро
ковини з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. Де
сятки тисяч агітаторів і про
пагандистів проводили бесіди і 
лекції про життя і революцій
ну діяльність В. І. Леніна, 
бойову та ідейну співдружність 

нання народно-господарсь
кого плану 1952 року!

Гірники та будівельники, 
робітники заводів, фабрик й 
інших підприємств міста само
відданим трудом відгукуються 
на заклики більшовицької пар
тії. Виконуючи взяті соціаліс
тичні зобов'язання на честь 
Першого травня, колективи 
електростанції, Семенівського 
монтажного управління раніше 
строку виконали квітневий ви
робничий план. Наближаються 
до завершення місячної програ
ми трудящі контори залізнич- 

і ного транспорту, Олександрій
ської брикетної фабрики, шах
ти № 3 та багато інших під
приємств та будов міста.

—Трудівники сільського 
господарства! Добивайтеся 
дальшого підвищення вро
жайності сільськогоспо
дарських культур, всемір
ного розвитку громадсько
го тваринництва! Створимо 
достаток продовольства 
для населення і сировини 
для промисловості!

З цими словами звертається 
партія Леніна—Сталіна до тру
дівників сільського господар
ства, запалює їх на нові успіхи 
у героїчній боротьбі за хліб і 
продукти тваринництва. Доля 
майбутнього врожаю вирішуєть
ся в ці дні на колгоспних 
ланах. На просторих полях 
повним ходом іде весняна сів
ба. В багатьох артілях району 
вже завершено сівбу ранніх 
зернових культур.

Сила і могутність радянсько
го народу в непорушній друж
бі і згуртованості навколо 
більшовицької партії, радянсь
кого уряду, які невтомно 
піклуються про піднесення 
добробуту і культури мільйонів 
людей нашої неосяжної Бать
ківщини. З почуттям любові й 

і гордості радянські люди прого
лошують:

—Хай живе велика партія 
комуністів, партія Леніна— 
Сталіна, загартований в 
боях авангард радянсько
го народу, натхненник і 
організатор наших перемог!

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

великих вождів трудящих В. І. 
Леніна і її. В. Сталіна. У пар
тійних кабінетах і бібліотеках 
відкрито виставки, присвячені 
знаменній даті. 22 квітня у 
Львівському філіалі Централь
ного музею В. І. Леніна побу
вало понад 5 тисяч відвідува
чів. (РАТАУ).

ГОЛОВІ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР 
товаришеві Йосифу Віссаріоновичу 

С ТА ЛІН У
МОСКВА - КРЕМЛЬ

Від усієї душі дякую Вам, доро
гий товариш Сталін, за Ваші сердеч
ні побажання з нагоди мого шістде
сятиріччя. Дозвольте запевнити Вас, 
що польський народ повсякденно 
зміцнюватиме узи дружби і братерст
ва з героїчними народами Радянсько
го Союзу—оплоту миру і свободи, 
надії всього людства.

Об'єднана народно-демократична 
Польща не пошкодує своїх сил для 
зміцнення очолюваної Вами священ
ної боротьби всіх миролюбних наро
дів за збереження і зміцнення миру 
в усьому світі.

Болеслав БЕРУТ.
Варшава, 19 квітня 1952 р.

Голові Президії Верховної Ради СРСР 
товаришеві М. ШВЕРНИКУ

МОСКВА — КРЕМЛЬ
Прошу Вас прийняти мою глибоку 1 

сердечну вдячність за Ваші такі дружні

поздоровлення з нагоди мого 60-річчя. 
Болеслав БЕРУТ. 

Варшава, 19 квітня 1952 р.

Нові успіхи народного господарства УкраїниПередтравневе
змагання

Достроково
Вірний своєму слову, дано

му в передтравневому соціалі
стичному змаганні, колектив 
електростанції на 12 днів ра
ніше строку виконав місячний 
план виробітку електроенергії.

Найкращих виробничих успі
хів добились зміни чергових 
інженерів тт. Пахомова і Без- 
рукова, які набагато переви
щили встановлене завдання.

В. Срібний, 
секретар парторганізації.

Квітневий план виконано
Виробничими успіхами від

значає дні передтравневої вахти 
колектив цегельного заводу 
№2. 22 квітня виконаний квіт
невий план по валовій продук
ції на 170 процентів.

В боротьбі за високий зйом 
продукції з одиниці обладнан
ня кращих показників досягли 
зміни майстрів тт. Крутька і 
Бельмовича. Обидві зміни до
бились випуску 102 тисяч 
штук цегли-спрцю з однієї тех
нологічної лінії.

П. Кидало в, 
директор цегельного заводу №2,

Високі показники
Шофери Олександрійської ав

тотранспортної контори, Кіро
воградського облавтотресту, ус
пішно виконують свої перед- 
травневі соціалістичні зобов'я
зання. В квітні план пробігу 
автомашин «Победа» і вантаж
ного таксі «ГАЗ-ММ» значно 
перевиконаний.

Високих показників добились 
водії тт. Олейник, Бондаренко, 
Братко, Надточий. Кожний з 
них виконує норму на 130—140 
процентів. С. Шалов.

В газетах опубліковано по
відомлення Статистичного Уп
равління Української РСР про 
підсумки виконання державно
го плану розвитку народного 
господарства УРСР на 1952 
рік за перший квартал.

Трудящі Радянської України 
за минулий квартал добились 
нових успіхів у розвитку про
мисловості і сільського госпо
дарства, в розгортанні товаро
обороту.

План першого кварталу по 
виробництву валової продукції 
промисловістю виконаний на 
102 проценти. Порівняно з цим 
же періодом минулого року 
випуск продукції збільшився 
на 19 процентів. Успішно ви
конаний план виробництва під
приємствами чорної металургії, 
нафтової, хімічної, автомобіль
ної і тракторної промисловості, 
електропромисловості, машино
будування і приладобудування, 
легкої, рибної, харчової про
мисловості та інше.

Колгоспи, радгоспи і МТС 
республіки провели велику ро

Хабаровський край. Будинок культури імені Горького в місі 
Магадані. Прескліше ТАРС

боту по підготовці до весняної 
сівби і вступили у весняну 
сівбу краще підготовленими і 
технічно більш оснащеними, 
ніж у 1951 році.

На 1 квітня 1952 року по
голів'я громадської худоби в 
колгоспах збільшилось порів
няно з поголів'ям на 1 квітня 
1951 року: великої рогатої 
худоби на 18 процентів, у то
му числі корів— на 33 про
центи, поголів'я свиней—на 
17 процентів, овець і кіз—на 
34 проценти і коней—на 8 
процентів.

Значно більше, ніж торік, 
за цей час продано товарів по 
лінії державної та кооператив
ної торгівлі. Більше продано 
риби, цукру, масла, яєць, мо
лочних продуктів, шовкових 
тканин, трикотажних виробів, 
взуття та інших товарів.

Квартальний план роздріб
ного товарообороту перевико
нано.

Збільшився продаж сільсько
господарських продуктів на 
колгоспних ринках. (РАТАУ).
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Насущні завдання партійної освіти
Наша партія веде величезну 

пропагандистську роботу в ма
сах, безустанно дбає про ідей
но-політичне гартування кад
рів, про марксистсько-ленінське 
виховання комуністів, радянсь
кої інтелігенції. Вивчення 
марксистсько-ленінської теорії 
стало життєвою потребою всіх 
активних і свідомих будівників 
комуністичного суспільства і в 
першу чергу партійних кадрів. 
Чим глибше і повніше оволо
дівають наші кадри марксиз- 
мом-ленінізмом, тим вільніше 
вони орієнтуються у внутріш
ній і міжнародній обстановці, 
тим успішніше розв'язують зав
дання комуністичного будів
ництва.

„Марксизм,—учить това
риш Сталін,—є наука про за
кони розвитку природи і 
суспільства, наука про ре
волюцію пригноблених і 
експлуатованих мас, наука 
про перемогу соціалізму в 
усіх країнах, наука про бу
дівництво комуністичного 
суспільства".

Мільйони партійних і непар
тійних більшовиків займаються 
в системі партійної освіти, вив
чають «Короткий курс історії 
В1Ш(б)» та інші твори класи
ків марксизму-денінізму, діа
лектичний і історичний мате
ріалізм, політичну економію.

Виконуючи вказівки ЦК 
ВКП(б), партійні організації в 
нинішньому навчальному році 
успішніше працюють над підви
щенням ідейно - теоретичного 
рівня занять в усіх ланках пар
тійної освіти. Пропагандистсь
кі кадри прагнуть повніше 
і глибше розкривати всеперема- 
гаючі ідеї марксизму-лепінізму, 
викладати історію ВКІІ(б) в тіс
ному зв'язку з практикою ко
муністичного будівництва, до 
кінця ліквідувати догматичний 
і начотницький підхід до ви
світлення питань революційної 
теорії, добиватися міцного за
своєння комуністами основ 
марксизму-денінізму.

Багато партійних органів по
силили контроль за якістю 
марксистсько-ленінського нав
чання комуністів, обговорюють 
па пленумах і партійних акти
вах, зборах і нарадах питання 
ідейного змісту занять в шко
лах і гуртках, університетах 
марксизму-денінізму. Пленум 
Московського обкому партії, 
який відбувся недавно, обгово
рював питання про підвищен
ня ідейного рівня партійної ос
віти. Цьому ж питанню були 
присвячені обласні і республі
канські паради пропагандистів 
у Свсрддовській і Молотовській 
областях, Молдавській і Турк
менській республіках, скликані 
обкомами ВКП(б) і ЦК компар
тій союзних республік.

Треба, однак, визнати, що ще 
не всі партійні організації про
являють необхідне піклування 
про підвищенпя ідейного рівня 
пропагандистської роботи. Крас-

Більше
Піщаний кар'єр управління бу

дівництва жител тресту «Олек- 
сандріявугл врозріз» з дня в 
день перевиконує зобов'язання, 
взяті в передтравневому соціа
лістичному змаганні.

ІІа стахановській вахті на 
честь свята трудящих зміна ма
шиніста екскаватора т. Дегтя- 

I ноярський крайком, наприклад, 
не вникає глибоко в зміст пар
тійної пропаганди, не вживає 
рішучих заходів до усунення 
серйозних хиб у постановці 
політичної самоосвіти комуніс
тів, запустив роботу з пропа
гандистами.

Навчальний рік у системі 
партійної освіти наближається 
до кінця. Як і в минулі роки, 
багато партійних організацій в 
сільській місцевості готуються 
завершити навчальну програму 
наприкінці травня, а в містах 
—у червні. Звичайно, це не 
значить, що вся сітка партій
ної освіти закінчить навчальну 
програму одночасно. До визна
чення строків закінчення за
нять треба підходити строго ди
ференційовано, з врахуванням 
конкретних умов і можливос
тей кожної школи, кожного 
гуртка і університету марксиз- 
му-ленінізму.

Якщо в гуртку або політ- 
школі до встановленого строку 
не будуть вивчені одна—дві те
ми, то нічого поганого не ста
неться і навіть буде доцільно 
продовжити заняття з тим, щоб 
завершити програму. Але пе 
можна допускати поспіху в 
проходженні програмного ма
теріалу. Треба рішуче припи
няти спроби окремих керівни
ків надолужити пропущене в 
роботі шкіл і гуртків шляхом 
запровадження додаткових днів 
навчання, подовження занять 
до трьох і чотирьох годин. Та
ка поспішність може завдати 
серйозної шкоди політичному 
навчанню комуністів, знизити 
ідейний рівень пропагандистсь
кої роботи.

Від райкомів, міськкомів, 
обкомів, крайкомів і ЦК ком
партій союзних республік вима
гається особлива увага до даль
шого підвищення рівня пропа
гандистської роботи. Всю підго
товку до організованого за
вершення навчального року 
необхідно провадити під знаком 
поліпшення роботи з пропаган
дистами, посилення контролю 
за ходом політичної самоосвіти 
комуністів. Правильно' роблять 
ті міськкоми і райкоми ВКІГ(б), 
які, глибоко розібравшись з 
становищем в усіх ланках пар
тійної освіти, намічають строки ; 
закінчення занять у школах і 
гуртках, розробляють конкрет
ні заходи по організованому 
завершенню навчального року, 
обговорюють ці питання на 
пленумах, зборах партійного 
активу і первинних партійних 
організацій.

Велику увагу необхідно при
ділити підготовці підсумкових 
занять у політшколах і гуртках. 
Важливо, щоб підсумкові занят
тя були проведені на високому 
ідейно-теоретичному рівні, при 
активній участі всіх слухачів, 
які навчаються в системі пар
тійної освіти.

Як показує досвід, підсумкові 
заняття доцільно проводити 

матеріалів будівельникам
ра добивається значних успіхів. 
При нормі 166 кубометрів во
на вантажить 230—240 кубо
метрів піску.

Високих показників досяга
ють робітники тт. Москальов і 
Сливний. Зобов'язавшись до 25 
квітня відвантажити п'ять тисяч 
кубометрів каменю, стахановці 

шляхом розгорнутої бесіди в 
присутності всієї групи. Торік 
подекуди робилися спроби пере
творити підсумкові заняття в 
екзамени. Це, звичайно, не
правильно. 11а підсумкових за
няттях повинна бути створепа 
невимушена обстановка, яка, 
не бентежачи слухачів, дозво
лить кожному з Них виявити 
свої знання пройденого учбово
го матеріалу.

В успішному завершенні 
навчального року вирішальна 
роль належить пропагандистам. 
Пропагандист — центральна 
фігура партійної освіти. Підви
щуючи відповідальність пропа
гандистів за ідейно-теоретичний 
рівень занять, треба в той же 
час проявити максимум уваги і 
піклування про пропагандист
ські кадри, всемірно допомага
ти їм. Необхідно провести з 
пропагандистами семінари і 
консультації з найскладніших 
питань навчальної програми, 
обговорити, як краще організу
вати підсумкові заняття.

Предметом особливого піклу
вання партійних органів є 
керівництво політичною само
освітою комуністів. Завдання 
полягає в тому, щоб мобілізу
вати увагу всіх комуністів і в 
першу чергу керівних кадрів 
на успішне виконання індиві
дуальних планів навчання. Для 
цього потрібно посилити допо
могу самостійно вивчаючим 
теорію, ширше розгорнути чи
тання лекцій з найважливіших 
питань, організувати індиві
дуальні та групові консульта
ції, теоретичні співбесіди, обго
ворення рефератів. Велику до
помогу самостійно вивчаючим 
теорію можуть і повинні дати 
бесіди секретарів і членів бюро 
партійних комітетів з комуніс
тами з теоретичних питань, 
які вони вивчають.

Велика відповідальність ле
жить на партійних кабінетах, 
покликаних подавати макси
мальну допомогу пропагандис
там і консультантам, а також 
самостійно вивчаючим марксист
сько-ленінську теорію. Партій
ні кабінети повинні забезпечи
ти високий ідейний рівень 
семінарів, лекцій, консультацій, 
теоретичних співбесід, допомог
ти первинним партійним органі
заціям у підготовці до успішно
го завершення занять у школах 
і гуртках.

Наші численні кадри, кому
ністи і комсомольці, інтеліген
ція наполегливо вивчають пе
редову революційну теорію, 
підвищують свій ідейно-політич
ний рівень, розширяють куль
турний кругозір. Організоване 
завершення навчального року 
в системі партійної освіти по
служить справі дальшого ідей
ного озброєння ваших кадрів, 
мільйонів радянських людей.

(Передова „Правдьі" за 18/ІУ І 
1952 р.)

з честю дотримують слова, на
багато перевиконують денні ви
робничі завдання.

Колектив ширить змагання 
за те, щоб дати будівельникам 
більше піску й каменю.

А. Бвлоконвв, 
начальник піщаного кар'єру,

Міський зліт 
молодих стахановців

Урочисто прикрашене при
міщення міського драматичного 

' театру імені Саксаганського. 
[ Сюди на зліт прибули молоді 

гірники, будівельники, робітни
ки заводів і фабрик міста — 
ті, хто своєю стахановською 
працею славить нашу Батьків
щину.

Учасники зльоту молодих 
стахановців заслухали та обгово
рили доповідь секретаря міськ
кому ЛКСМУ т. Варави про 
підсумки виконання виробни
чого плану підприємствами та 
будовами міста в першому 
кварталі і чергові завдання.

Доповідач, а також товариші, 
які взяли участь в обговоренні 
доповіді, відзначили, що тисячі 
молодих виробничників найріз
номанітніших спеціальностей, 
ставши на стахановську вахту 
па честь Першого травня, на
рощують темпи видобутку ву
гілля, будівництва житлових 
будинків і соціально-побутових 
споруд, підвищують якість ву
гілля, брикету, будівництва.

З великою увагою юнаки і 
дівчата вислухали виступ ко
лишнього учня гірничопромис
лового училища, нині столяра 
деревообробних майстерень 
т. Каплоухого. Він розповів 
присутнім про свій досвід ста- 
хановської праці.

Машиніст екскаватора УЗТМ 
—9 Байдаківського вуглерозрі
зу т. Хомпч та слюсар-монтаж- 
ник Олександрійського монтаж
ного управління т. Осиченко 
виступили з гострою критикою 
на адресу своїх керівників,

■—

Попереду комсомольці
Високими виробничими по

казниками на весняно-польових 
роботах зустрічають першотрав- 
неве свято комсомольці радгос
пу «Комінтерн».

Працюючи на сівбі цукровпх 
буряків, комсомолка тракторист
ка Олександра Бершадська за
сіває щодня по 23 гектари 
при нормі 18; її заробіток 
за день 81 — 85 карбованців. 
По півторп-дві норми за зміну 
дають механізатори комсомоль
ці Григорій Куц та Михайло 
Вігура. Заправщик тракторів 
комсомолець Володимир Шев

На будівництві Каховської ГЕС в заплаві Дніпра почалось 
обвалування берега судноплавного шлюза. Роботи виконуються потуж
ними бульдозерами.

На знімку: виконавець робіт інженер Ю. Кузнецов (зліва) дає 
завдання бульдозеристу-стахановцю М. Мастерову, який виконує за 
зміну близько двох норм.

Фото А. Фатєева. Прескліше ТАРС.

які не налагодили по-справ
жньому організації праці, не 
забезпечують фронту робіт і 
необхідними матеріалами.

І —Бригаді монтажників, в 
якій я працюю,—вказав т. Оси
ченко,—для виконання вироб
ничого завдання необхідно 10 
тонн металу, а завезено лише 
5. Як можна при таких умовах 
домогтись високих показників?

Секретарі комітетів комсомо
лу будівельного управління 
тресту «Олексапдріявуглерозріз» 
т. Мараховський та шахти №2 
т. Шаповалов критикували 
міськком ЛКСМУ та керівників 
трестів і управлінь за нечуйпе 
ставлення до задоволення куль
турно-побутових умов трудящих 
і особливо молоді. В селищі 
Димитрове, наприклад, немає 
досі стадіону, а па шахті №2 
уже кілька - місяців голова 
шахткому т. „“Нанкін ніяк не 
може купити баян.

На зльоті, крім цих товари
шів, виступили також секрета
рі комітетів ЛКСМУ рудоремон- 
тпого заводу т. Зельцер, елек
тростанції т. ІПиєпко, Олек
сандрійського монтащного 
управління т. Колпачен^^ко- 
руючий трестом «Олецсандрія- 
вугілля» т. Альошип, секретар 
міськкому КН(б)У т. Рижова, 
слюсар к*г <гьйого цеху електро
станції т. колісник, секретар 
обкому ЛКСМУ т. Боднаров.

Делегати зльоту намігили 
конкретні заходи, спрямовані 
на виконання рішень VIII Пле
нуму ЦК ВЛКСМ.

ченко забезпечує безперебійну 
роботу машин, заправляє їх 
пальним безпосередньо па 
місці роботи.

Добро налагоджена в полі 
масово-політична робота: про
водяться бесіди, читки, випус
каються стінні газети і польов
ім. Вчителі тт. Чередниченко, 
Беляєв та Грицай в закріплених 
за ними бригадах випустили 
по 3 подьовки, допомагають 
оформляти стінні газети від
ділків.

В. Глвба, 
зав. відділом кадрів РК ЛКСМУ.
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Комплексно вести ВСІ польові роботи
Вчасно посадити 

кукурудзу і картоплю
Кукурудза та картопля — 

високоврожайні сільськогоспо
дарські культури. Торік, на
приклад, рільнича бригада 
т. Хоцького з колгоспу «Шлях 
до соціалізму» виростила по 
34 центнери кукурудзи з кож
ного гектара посіву. Городня 
бригада т. Дудника з колгоспу 
«Комунар» одержала по 270 
центнерів картоплі з кожного 
гектара.

Передовики сільського госпо
дарства виборюють високі 
врожаї цих сільськогосподар
ських культур завдяки своє
часному посіву та впроваджен
ню передового квадратно-гніздо
вого способу посадки кукуруд
зи і картоплі, застосуванню 
добрив тощо.

Багато «^-«госпів цього року 
зобов'язались зібрати значно 
вищі врожаї, ніж торік. Так, 
колгоспники артілі імені Петров- 
ського борються за 41 центнер 
кукурудзи з гектара, городня 
бригада т. Дудника змагається 
за 500 центнерів картоплі з 
гектара. Високі зобов'язання 

Агвзяли на себе і ряд інших 
"'Колгоспів району.

Зараз настав найкращий час 
для посадки мисурудзи і кар
топлі. Але '^р.'^ртання цих 
робіт зволікається. Лише деякі 
колгоспи почали посадку.

Уже в перші дні виявлено 
грубі порушення агротехніки. 
У колгоспі імені 18 парткон- 
ференції маркіровку поля під

Втрачають дорогоцінний час
Перед початком і в час сівби 

цукрових буряків у колгоспі 
«Оборона країни» не подбали 
про регулювання бурякової сі
валки. Це призвело до збільше
ного висіву насіння. 22 квітня, 
коли сівба наближалася до 
кінця, з'ясувалось, що посів
ного матеріалу невистачає на 
кілька гектарів посіву.

Тракторист т. Назаренко 
зупинив трактора. Колгоспники 
розшукали бригадира рільни
чої бригади т. Борща, який 
вирішив послати за насінням 
у місто підводу, а за одно і 
відвезти... яйця на Олексан
дрійську інкубаторну станцію. 

кукурудзу провадили непра
вильно, а посадку почали на
сінням, необроблепим граноза
ном.

Деякі керівники колгоспів 
ігнорують квадратно-гніздовий 
спосіб посадки картоплі і на
магаються цю роботу виконати 
під плуг.

Цього року, з метою запровад
ження механізованого обробіт
ку міжрядь у подовжньому і в 
поперечному напрямках, висад
жувати кукурудзу і картоплю 
слід лише квадратно-гніздовим 
способом. Цього вимагає лютне
вий Пленум ЦК ІШ(б)У.

Партійні організації, правлін
ня колгоспів, спеціалісти сіль
ського господарства, машинно- 
тракторні станції повинні вжи
ти всіх заходів, щоб повним 
ходом розгорнути посадку куку
рудзи і картоплі і в стислі 
строки повністю виконати до
ведені плани кожним колгос
пом.

Особливу увагу слід звертати 
на прямолінійність рядків та 
якість посадкових робіт.

Своєчасно впоравшись з по
садкою кукурудзи і картоплі, 
ми закладемо надійний фунда
мент для вирощування високих 
урожаїв цих культур, створимо 
умови для повного виконання 
зобов'язань, взятих у листі до 
великого Сталіна.

З двох годин дня стояв на 
плантації трактор, сиділи без 
роботи сівальники, але так і 
не дочекались, доки привезуть 
на поле насіння.

Через таку нерозпорядливість 
бригадира Борща було втраче
но половину робочого дня, про
стояв трактор і люди, витраче
но понад норму 80 кілограмів 
бурякового насіння.

Завдані цим збитки колгоспу 
повинні бути відшкодовані за 
рахунок винних.

В. Шевченко, 
секретар колгоспної 

комсомольської організації.

Успіхи хліборобів
Колгосп імені Ворошилова, 

Ворошиловської сільради, комп
лексно веде польові роботи. 
Тут своєчасно завершено посів 
ярих зернових культур і цук
рових буряків. Вся площа цук
рових буряків у 120 гектар 
слідом за посівом обкопана 
краєвимн ловчими канавками.

Торішньої осени в колгоспі 
з метою досліду було посіяно 
З гектари цукрових буряків. 
Зараз па цій ділянці з'явились 
сходи рослин.

Нині хлібороби артілі розпо
чали посадку кукурудзи і кар
топлі і наполегливо борються 
за успішне проведення цих ро
біт.

В. Леонтьєв.

Благодушність
Торік у колгоспі імені Сталіна 

(Ворошіїловка) через несвоє
часну підготовку до боротьби 
з шкідниками цукрових буря
ків було знищено сім гектарів 
посіву цієї культури.

Але з цього не зробили вис
новків керівники колгоспу. 
Шкідливе самозаспокоєння па
нує тут і нині.

Наявні три кінних оприску- 
вачі та один опилювач стоять 
на подвір'ї, вичікуючи ремонту. 
Не подумали тут і про посів 
принадних ловчих посівів на 
старих бурячищах.

—Дорого коштує насіння цук
рових буряків, щоб сіяти при
надні посіви,—говорить голова 
колгоспу т. Димура.

У першій рільничій бригаді 
навіть і не думають про обко
пування краєвими канавками 
старого бурячища. Нова план
тація розташована від старого 
бурячища на віддалі трьох кі
лометрів, і недалекоглядні ке
рівники гадають, що цю від
даль довгоносику не подолати.

Такі благодушні настрої ке
рівників колгоспу призвели до 
того, що визначеного бригади
ра по боротьбі з сільськогос
подарськими шкідниками тов. 
Спересенка використовують як 
сторожа біля контори правлін
ня.

Велика наявність довгоноси
ка створює серйозну загрозу 
посівам цукрових буряків.

М. Онолріенко, 
агроном Олександрійської МТС.

Радгосп „Арженка“ Тамбовської області—одно з найкрупніших 
і передових птахівничих господарств країни. Побудувавши птахарні 
нового типу, розробивши раціони годування птиці, в яких значна час
тина концентратів замінена соковитими і вітамінними кормами, колек
тив господарства добився значних успіхів, В радгоспі скомплектована 
група курей в 3000 голів вагою більше двох кілограмів кожна; 
яйценосність їх досягає в середньому 180 яєць, а окремі рекордистки 
дають понад 260 яєць на рік. У радгоспі введена також нова порода 
гусей „тамбовська степна"; вага гуски цієї породи досягав 5—9 кіло
грам. За корінне удосконалення методів виробничої роботи в області 
племінного птахівництва, групі працівників цього радгоспу присуджена 
Сталінська премія.

На знімку: лауреат Сталінської премії старший зоотехнік рад
госпу „Арженка" М. Н. Толстунова дома з своїм сином.

Фото С. Преображенського Прескліше ТАРС.

Листи до редакції 
Озеленюють шляхи

Учні Ясиноватської семиріч
ної школи проводять дерево
насадження. Близько 6 тисяч 
садженців дуба, акації, абри
кос посадили школярі вздовж 
шляхів села.

Коли ж будуть ясла?
Діти багатьох матерів, які 

працюють на весняно-польових 
роботах в колгоспі імені Леніна, 
дуже часто залишаються без 
належного догляду. Але це зов
сім не турбує голову правлін
ня артілі т. Тищенка. В кол
госпі досі не організовано ди
тячих ясел.

Наслідки нерозпорядливості
Правління артілі імені 

Будьонного недостатню увагу 
приділяє лісонасадженням. Ди
тячий недільник по насаджен
ню дерев, організований Лікарів- 
ською школою, про який за
здалегідь знали керівники кол
госпу, був зірваний. Грунт 
під посадку дерев розпочали

Вони зобов'язалися посадже
ні дерева доглядати протягом 
всього літа.

М. Охотний.
бригадир шляхової бригади 

колгоспу „Комунар".

На запитання колгоспниць, 
коли ж будуть ясла?—голова 
відповідає: «Через два-три 
дні». І так з дня на день.

Час вже Тищенку від обі
цянок перейти до діла і негайно 
організувати дитячі ясла.

Т. Андреєв.
с. Протопопівка.

підготовляти через дві години 
після приходу дітей на місце 
роботи. Нерозпорядливість прав
ління артілі призвела до того, 
що учні виконали лише поло
вину роботи.

К. Жежель, 
учитель Лікарівської школи.

Г отуймося
Велика, могутня, чудова на

ша любима Батьківщина. На її 
широких просторах споруджу
ються великі будови комуніз
му, виростають нові міста і се
ла, втілюється в життя сталін
ський план перетворення при
роди.

Натхнено працюють в ім'я 
дальшого зміцнення рідної Віт
чизни, в ім'я миру в усьому 
світі трудящі всіх 16 братніх 
республік Радянського Союзу. 
Від краю і до краю вирує ве
села й нестримна радість на
родна, лунає пісня праці й пе
ремог:

Союзом незламним респуб
ліки вільні

Навік об'єднала Великая Русь. 
Хай квітне народами створе

ний спільно,

до свята пісні і танцю
Єдиний, могутній Радянський 

Союз!
Гімн крилатою мелодією з 

рідної Москви розноситься над 
землею. Хлібороби виїжджають 
в поле. Машиністи і шофери 
відправляються в чергові рейси. 
Заводський гудок сповіщає про 
початок зміни. У шахти спус
каються гірники. Мартенівці 
готують чергову плавку сталі. 
Діти поспішають до школи... 
ІІо всій країні починається 
трудовий день.

Які багатства будуть створе
ні сьогодні руками народу! 
Скільки славних перемог буде 
під цією датою вписано в істо
рію комуністичного будівниц
тва. І ще з більшою силою зву
чать пісні про працю, про мир, 
про щастя жити під сонцем 

Сталінської Конституції, під 
світлими зорями Кремля.

Вечорами після роботи сот
ні трудівників нашого міста 
заповнюють робітничі клуби і 
червоні кутки. Тут вони роз
вивають свої таланти в гуртках 
художньої самодіяльності, го
туються до свята пісній танцю.

В цьому традиційному святі, 
що відбудеться в нашому місті 
18 травня, візьмуть участь 
близько чотирьох тисяч співа
ків, декламаторів, танцюристів.

Комісія по підготовці і прове
денню свята пісні і танцю про
вела нараду з керівниками під
приємств, установ і навчальних 
закладів, а також семінар з ке
рівниками художньої самодіяль
ності.

Діяльну підготовку до свята 
розгорнув колектив робітничого 

клубу селища Октябрського. 
Гуртківці вже розучили кілька 
пісень, які виконуватимуть в 
зведеному хорі, багато танців.

Учасники художньої само
діяльності гудзикової фабрики, 
культосвітнього технікуму, пед
училища та багатьох інших 
уже зараз готові вийти на свято.

Ось із вікон клубу вирва
лась у дзвінке вечірнє повітря 
знайома урочиста мелодія:

Глибокі моря в нас, глибокі 
і сині,

Багата і щедра квітуча земля.
Куди б не пішов тн у нашій 

країні,
Там ясно почуєш ти голос 

Кремля.
То Сталін питає: чи кріпко ми 

дієм?
То Сталін питає: чи все у 

. нас є?
Ой, Сталіне рідний, в роботі 

радієм,
Ми знаєм безсмертне учення 

твоє.

Урочисто прозвучить ця ме
лодія в день свята на міському 
стадіоні. Пісня за піснею по
лине над містом. їх співати
муть творці щасливого життя, 
які своїм трудом множать ба
гатства рідної Вітчизни. їх 
співатимуть учні і студенти, які 
готуються стати достойними бу
дівниками комунізму. Леніну і 
Сталіну—вождям більшовиць
кої партії, любимим і рідним 
кожній трудящій людині, скла
дають вони свою безмежну по
дяку за щасливе, радісне життя.

Хай шумить земля піснями 
В цей крилатий, гордий час... 
Слово Сталіна між нами, 
Воля Сталіна між нас.

Свято пісні і танцю виллєть
ся в нову могутню демонстра
цію боротьби за мир, за щастя, 
за комунізм.

С. МІркотаи,
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Спростовання ТАРС
Індійська газета «НавБхарат 

Тайме» опублікувала цими 
днями повідомлення про допо
відь колишнього посла Індії в 
СРСР п. Радхакрішнан прем'єр- 
міністрові Індії п. Перу віднос
но прийому 11. В. Сталіним 
посла 5 квітня цього року. В 
цій доповіді, за заявою газети, 
говориться про нібито складе

Наш гнівний голос З редакційної
протесту

Американські імперіалісти 
чинять такі чорні злочини, 
яких пе знала історія людства, 
їх вчені, що продали свою 
совість за долар уолл-стрітів- 
ським грабіжникам, перетвори
ли в науку смерті одну з найгу- 
манні ших наук—мі кробіологі ю, 
яка покликана поліпшувати 
людське життя, вишукувати 
засоби боротьби з хворобами, 
продовжити життя людини.

Намагаючись зломити волю 
і опір корейського народу в 
боротьбі за свою незалежність, 
американські людожери праг
нуть знищити пе лише міста і 
села Кореї, айв цілому воле
любний корейський народ, за
стосувавши бактеріологічпу 
зброю.

Бомби з мільйонами бактерій 
чуми, холери та інших інфек
ційних захворювань скидають 
американські варвари на мирне 
населення Кореї і Північно- 
Східного Китаю.

Проти жахливих злодіянь 
американських імперіалістів 
гнівно протестують люди доб
рої волі всього світу. Вони ви
магають від американських за
гарбників негайно припинити 
страхітливі злочини.

В перших рядах борців за

ний II. В. Сталіним планскли-
1 кання наради глав чотирьох 

держав — Радянського Союзу,
і СІЛА, Англії і Франції для 
' обговорення шляхів і засобів 

підтримання миру. В повідом
ленні вказується, також, що 
під час розмови ЇІ. В. Сталіна 
з послом Індії п. Радхакрішнан

1 було нібито вирішено, що в
----------------- -------------------

мир проти підлих планів війни 
оскаженілих американських 
агресорів іде паш радянський 
народ. Протестуючи проти жах
ливих злодіянь американських 
грабіжників і вимагаючи їх не- 
гайпого припинення, трудящі 
радянської країни посилюють 
боротьбу за мир, посилюють 
пильність. Вони зобов'язуються 
працювати ще краще, щоб ще 
більше зміцнювати могутність 
своєї Батьківщини — оплоту 
миру в усьому СВІТІ.

Як працівник колективу, що 
в своїй роботі бореться за про
довження людського життя, я 
висловлюю наш гнівний голос 
протесту проти злочинів амери
канських паліїв війни і нашу 
вимогу про негайне припинен
ня жахливих злодіянь.

Колектив медичних праців
ників міської лікарні у відпо
відь на підлі підступи американ
ських злочинців ще з більшою 
творчою енергією буде працю
вати, використовуючи всебічно 
медицинську мікробіологію в 
боротьбі з епідемічними захво
рюваннями, в боротьбі за здо
ров'я наших людей.

Ф. Рєлка,
лікар міської лікарні, депутат 

Верховної Ради УРСР.

І червні або липні цього року 
п. Перу виїде до Москвидля

І зустрічі і обговорення з II. В.
1 Сталіним вказаного плану.

ТАРС уповноважений заяви- 
і ти, що викладене вище пові

домлення, поширюване газетою 
«Пав Бхарат Тайме», є вигада
ним і позбавлене будь-якої 

1 підстави.

пошти
• —Щоб потрапити у рент

генкабінет поліклініки, треба 
записатися в чергу за 10 
днів наперед. Невже не можна 
налагодити роботу рентгенкабі
нету так, щоб поліпшити обслу
жування хворих?—питає т. Ні- 
колаєва.

• — Нещодавно шахті № З 
виділили машину швидкої допо
моги. Але замість того, щоб 
вона обслужувала хворих, на 
ній їздять по різних справах 
начальник і головний інженер 
шахти тт. Майборода та Щет- 
ніков, — повідомляє т. Голов- 
ченко.

• — Незадовільно працює 
відділ технічного постачання 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ». На будівельних майдан
чиках бракує карбіду, кис
ню, обмаль цвяхів і інших 
матеріалів. Начальник відділу 
технічного постачання т. Смепі- 
ной оточив себе «своїми» людь
ми, мириться з недоліками, 
безвідповідально ставиться до 
своїх обов'язків.

Дивну позицію невтручання 
І займають керівники тресту 

«Олександріяву глерозріз»,—пи
ше в своєму листі до редак
ції т. Лерський.

Проти злодіянь американських агресорів
Резолюція французької Національної ради миру

19 і 20 квітня в Парижі відбу
лося засідання Національної ради 
миру, на якому було прийнято ре
золюцію протесту проти ведення 

; американськими агресорами бак
теріологічної війни. В резолюції 
говориться:

„Національна рада миру схва
лює звернення бюро Всесвітньої 
Ради Миру, прийняте в Осло, і 

; дякує голові Всесвітньої Ради Ми- 
1 ру за те, що він закликав світову 

громадську думку виступити про
ти злочинної бактеріологічної вій-

I ни.
Національна рада миру нагадує, 

що французький уряд відправив 
| у Корею війська, які б'ються під 
І американським командуванням, і 
І що тим самим він взяв на себе 
| відповідальність. Перед лицем чис- 
: денних фактів і точних свідчень, 

доведених до відома громадськос- 
I ті визначними діячами і, зокрема, 

членами комісії Міжнародної асо
ціації юристів-демократів, яка про
вела розслідування на місці: пе
ред лицем неспростовних фактів, 
які доводять, що бактеріологічна 
війна підготовлена в Сполучених 
Штатах, як про це свідчать заяви

Торкаючись великих військових 
маневрів західних окупаційних 
держав, які мають відбутися в За
хідній Німеччині, газета „Троув" 
пише: „Концентрація підготовле
них збройних сил (близько 500 
тисяч чоловік) має на меті відіг
равати роль резерву на випадок, 
якщо восени політичне становище

Мільйон кочуючих сільськогосподарських 
робітників у США

Життя кочуючих сільськогоспо
дарських робітників у штаті 
Колорадо, загальне число яких в 
США досягає одного мільйона 
чоловік, являє жахливу картину.

Багато робітників і членів їх 
родин змушені спати на підлозі, 
бо в них нема ліжок, або на 
вулиці, бо житла робітників ки

Відродження мілітаризму в Японії
З Токіо передають: комісія, що І вах 200 мілітаристів, у тому чис- 

займаеться поновленням у правах лі колишніх прем'єр-міністра прин- 
осіб, які зазнали чистки, неофі- ца Хігасікуні і морського міністра 
ціально вирішила поновити в пра- Оїкава. (ТАРС).

відповідальних представників цієї 
країни, які холоднокровно готу
ють використання бактеріологіч
них засобів війни, Національна 
рада миру урочисто заявляє, що 
постійне застосування в Азії про
тягом двох років різних засобів 
масового знищення дає народам 
Кореї і Китаю право вимагати від
повіді від уряду Сполучених Шта
тів в момент, коли проти нього 
висунуто нове жахливе обвинува
чення.

Національна рада миру закли
кає комітети миру широко роз
повсюдити звернення бюро Все
світньої Ради Миру і підтримати 
міжнародну комісію, що складає
ться з відомих вчених, які від
правляться до Кореї і до Ки
таю. Національна рада миру зак
ликає комітети розгорнути енер
гійну кампанію протесту з тим, 
щоб добитися негайного припи
нення цієї злочинної війни, пока
рання винних, добитися ратифіка
ції урядом Сполучених Штатів 
Женевського протоколу 1925 ро
ку, який забороняє застосування 
бактеріологічної зброї".

(ТАРС).- - - - - - •.
Голландська газета про військові маневри 

в Західній Німеччині
в Західній Німеччині буде менш 
міцне. За повідомленням „Троув", 
наповнення Західної Німеччини 
військами союзників може відігра
ти свою роль у „розв'язанні" ніі 
мецької проблеми. Проводячи му 
неври, вказує газета, американці 
ставлять у першу чергу політич
ні цілі.

---------------  

шать блощицями і вошаміщ
У зв'язку з нелюдськими умо

вами життя і поганим харчуван
ням, а також у зв'язку з відсут
ністю медичного обслужування, 
серед сільськогосподарських ро
бітників спостерігається велика 
Смертність від черевного тифу 
і інших хвороб.

Ось вони, солдати Трумена!
Фотодокументи викривають

Нижче ми відтворюємо фотодокументи, 
які викривають американських агресорів у 
розгортанні ними в Кореї і Північно-Східному 
Китаї злочинної бактеріологічної війни. Ці 
фото одержані від Китайського фотоагентства.

На знімку (ліворуч): один з видів амери
канської бактеріологічної бомби, яка розпа
дається при падінні на дві частини і звільняє 
заражених комах, іцо знаходяться в ній. Такі 
бомби з комахами, зараженими бактеріями 
епідемічних хвороб, скинуті американськими 
літаками на території Китайської Народної 
Республіки.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

По ЗО квітня в місті Олександрії 
на центральному ринку провадиться 

ПЕРЕДТРАВНЕВИЙ БАЗАР
КОЛГОСПИ близьких районів вивезуть 

на базар велику кількість сільгосппродуктів.
ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ міста та 

області вивезуть у великому асортименті пром
товари.

Дирекція ринку.

Байдаківському вуглерозрізу 
потрібні на постійну роботу 

РОБІТНИКИ КОЛІЙ
Адміністрація.

Нарсуд другої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Бабича Василя Логвиновича про розторгнення шлюбу 
з громадянкою Бабич Олександрою Пилипівною.

Проживають в місті Олександрії.

На знімку: скинуті з американських літаків 
заражені комахи, що нагадують хатніх мух.

На знімку: поширювана американськими 
агресорами заражена комаха чорного кольору (у 
збільшеному вигляді).

Нарсуд першої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Олара Петра Димидовича про розторгнення шлюбу з 
громадянкою Олар Ніною Михайлівною.

Проживають в с. Протопопівці Олександрійського району.

БК—00450 Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 80. Зам. № 50. Т. 5.000.
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Трудящі Радянського Союзу! Сміливіше 
впроваджуйте досягнення науки, техніки 
і передового досвіду в усі галузі народного 
господарства! Підвищуйте продуктивність 
праці, поліпшуйте якість і знижуйте собі
вартість продукції! Економте сировину, 
паливо, матеріали, електроенергію!

(Із Закликів ЦК ВКП(б) до 1 Травня 1952 року).

До дна використати техніку
У першотравневих Закликах 

партія Леніна—Сталіна ставить 
перед працівниками соціалістич
ної промисловості завдання: 
поліпшити використання вироб
ничих потужностей і механіз
мів, добитися збільшення ви
пуску продукції, вдосконалюва
ти технологічний процес, впро
ваджувати передові методи ро
боти.

Трудящі Олександрії, як і 
всі радянські люди, сприйняли 
Заклики ЦК ВКП(б), як бойову 
програму/^ дії.

Багато -Жективів міста вже 
виконали ... свої передтравневі 
соціалістичні зобов'язання, нев
пинно борються за нові успіхи.

Однією з головних умов 
успішного руху вперед є уміле 
використання техніки, внутріш
ніх резервів виробництва.

Це добре розуміє колектив 
-За йдаківського вуглерозрізу. 
Тільки в результаті кращого 
використання екскаваторів, 
електровозів піЛриємство пра
цює на високому рівні, значно 
перевищує план.

Чимало передовиків змагання 
^"зяли обладнання на соціаліс
тичне збереження. Це дає чу

дові плоди.
Те ж саме слід сказати про 

Олександрійську брикетну фаб
рику, завод «Червоний ливар
ник». Але, на жаль, так не 
скрізь. Будівельне управління 
тресту «Олексапдріявуглероз- 
різ» мало всі можливості реалізу
вати план першого кварталу. 
Дільниці оснащені вдосконале
ними механізмами, є достатня 
кількість людей. Однак квар
тальний виробничий план тут 
не виконано.

Це сталося в результаті не
задовільного використання тех
ніки, поганої організації праці. 
Недавно, що за перші три 
місяці нинішнього року простої 
обладнання становлять тися
чі машино-годин.

На підприємстві значна час
тина електровозів потребують 
капітального і середнього ре
монту. 76 процентів всіх дум- 
карів виведепо з ладу.

Все це пояснюється тим, що 
начальник управління т. Дуд
ник і головний інженер т. Аку- 
тін не борються з аваріями, 
поверхово займаються питан
нями виробництва, керують 
«взагалі», з кабінету, канце
лярськими методами.

Слабо здійснює контроль за 
діяльністю адміністрації під
приємства, мириться з недолі
ками в роботі і секретар парт- 
організації т. Колузанов.

28 квітня—сесія міської Ради 
депутатів трудящих

Доводиться до відома депутатів Олександрійської 
міської Ради депутатів трудящих, що чергова сесія міської 
Ради відбудеться 28 квітня 1952 року в залі засідань 
міської Ради (другий поверх).

Початок роботи сесії о 6 годині вечора.
Виконавчий комітет міської Ради депутатів трудящих.

Погано використовується тех
ніка і в інших будівельних 
управліннях тресту. Такі меха
нізми як бетономішалки в ми
нулому році були зайняті тіль
ки 14,7 процента робочого часу, 
бульдозери — 45 процентів, 
розчиномішалки—58,8 процен
та.

Через незабезпеченість меха
нізмів фронтом робіт простої 
становили сотні машино-годин. 
Не краще використовується 
техніка і в нинішньому році. 
Невипадково трест «Олексан- 
дріявуглерозріз» зриває своє
часну здачу вугільникам житло
вих будинків, соціально-куль
турних установ, будує дорого 
і недоброякісно.

В Семенівському тресті надто 
низькі темпи на дільниці №1, 
яку очолює т. Литвин. Бо тут 
не дбають про дотримання 
технологічного процесу, механі
зацію трудомістких процесів, 
піднесення будівельної куль
тури. Так, бригаді мулярів 
т. Кисельова доставляється 
розчин і цегла здебільше вруч
ну, хоч тут є для цього досить 
механізмів.

Радянська держава оснащує 
■ вугільну промисловість найно- 

вішою технікою, повсякденно 
дбає про полегшення праці 
гірників та будівельників. На 
підприємствах пашого міста 
багато різних машин і меха
нізмів. Справа полягає в тому, 
щоб забезпечити найбільш 
ефективне використання їх, 
взяти з техніки все, що вона 
може дати.

Слід на ділі організувати 
поширення досвіду новаторів, 
зробити їх починання надбан
ням всіх робітників.

Треба повсякденно боротись 
за максимальне завантаження 
механізмів, дбайливо доглядати 
за ними, продовжувати строк 
їх служби.

Партійні організації підпри
ємств та будов міста зобов'яза
ні по-бойовому очолити соціа
лістичне змагання за підвищен
ня проектної продуктивності 
машин і механізмів, за високу 
культуру виробництва. Необхід
но всіляко підтримувати і роз
вивати творчу думку стаханов- 
ців, поширювати раціоналіза
торський та винахідницький 
рух.

По-більшовицькому викори
стаємо техніку, завоюємо нові 
успіхи в боротьбі за достроко
ве виконання пародно-госпо- 
дарського плану 1952 року!

По нашій Батьківщині
Колективи Харківського державного універси

тету ім. Горького та науково-дослідного інсти
туту хімії під керівництвом завідуючого кафед
рою якісного аналізу університету, кандидата 
хімічних наук доцента Миколи Петровича Комаря 
розробили ряд методів визначення хімічного 
складу грунтових вод; ці методи використані 
геологічною експедицією університету при вив
ченні грунтових вод в районі будівництва Ка
ховської ГЕС.

На знімку: кандидат хімічних наук Микола 
Петрович КОМАР (праворуч) і студент 4-го кур
су університету комсомолець Микола Михайло
вич ПРОЦЕНКО в лабораторії якісного аналізу.

Фото Є. Андреєва. Прескліше РАТАУ.

Почесні замовлення 
виконуються достроково

Нову трудову перемогу здобув 
колектив Прилуцького заводу бу
дівельних машин, Чернігівської 
області. Він достроково виготовив 
і відправив „Куйбишевгідробудо
бі* 8 щоглових підйомників і З 
розчинонасоси. В Каховку відванта
жено 20 підйомників.

Виграші москвичів
Рік у рік зростають прибутки 

населення Москви, одержувані у 
вигляді виграшів по облігаціях 
Державних позик. В 1950 році 
ощадні каси виплатили москвичам 
виграшів на 369 мільйонів карбо
ванців, торік—на 482 мільйони 
карбованців. Тільки за перший 
квартал цього року жителі столи
ці одержали виграшів на 127 міль
йонів карбованців.

Самодіяльний міський театр
ІЗМАЇЛ. Шостий рік існує Біл- 

город-Дністровський самодіяльний 
міський театр. В його репертуарі 
більше ЗО п'єс класичної і радян
ської драматургії.

У складі драматичного колекти
ву— робітники, вчителі, лікарі. 
Тільки в цьому сезоні спектаклі 
самодіяльного театру дивилось 
близько 15 тисяч трудящих Білго- 
род-Дністровського і прилеглих до 
нього районів.

176 мільйонів підручників 
для школярів

Поліграфічні підприємства при
ступили до масового випуску під
ручників для початкових і серед
ніх шкіл країни. До нового нав
чального року їх повинно бути 
видано 176 мільйонів примірників. 
Підручники видаються 60 мовами 
народів СРСР.

цеглаНадпланова
У широко розгорнутому со

ціалістичному змаганні на честь 
Першого травня нових вироб
ничих успіхів добивається ко
лектив цегельного заводу № 2. 
Перед веде зміна майстра тов. 
Бельмовича. Майже щодня вона 
випускає вдвічі більше цегли- 
сирцю, ніж передбачено планом.

Успішно виконують перед- 
травневі зобов'язання робітни
ці Лідія Губар, Галина Олій
ник, Катерина Слободяник, Ма
рія Голобородько, які показу
ють зразки сумлінного ставлен
ня до своїх обов'язків. 140— 
150 процентів норми—такі по
казники роботи стахановок.

Г. Богачов*, 
робітниця цегельного заводу №2.

Піклування про багатодітних 
матерів

ЦУМАНЬ, Волинської області. 
В Цуманському районі 215 бага
тодітних матерів нагороджені ор
денами і медалями Радянського 
Союзу.

Велику грошову допомогу від 
держави одержали багатодітні ма
тері за післявоєнні роки. Людми
лі Ховайло з Цумані видано 22 
тисячі карбованців на виховання 
12 дітей. Близько 15 тисяч кар
бованців одержала мати 10 дітей 
Мотря Снитко з села Гораймівки.

Тільки за останні чотири роки 
багатодітним і одиноким матерям 
району виплачено близько 2 міль
йони карбованців грошової допо
моги.

Нові стави І водойми
У колгоспі ім. Чапаєва, Оль- 

гинського району. Сталінської об
ласті, закінчено спорудження но
вого ставу. Він є двохсотим во
доймищем, збудованим в колгос
пах області за останні три роки. 
Всього в цьому році в донецьких 
колгоспах буде споруджено боно
вих ставів і водойм.

Телевізори в колгоспних 
бригадах

У колгоспах , Борець", Дмитров- 
ського району і „Новая жизнь", 
Краснополянського району, Мос
ковської області, в бригадах вста
новлені телевізори. Члени бригади 
після трудового дня збираються 
разом з своїми сім'ями для перег
ляду телепередач. По неділях бі
ля телевізорів збираються діти. В 
квітні колгоспники проглянули 
постановки московських театрів, 
художні кінокартини, кіножурна
ли на сільськогосподарські і нау
кові теми.

Передтравневе змагання
Передовики вуглерозрізу

Рішенням українського рес
публіканського комітету проф
спілки працівників вугільної 
промисловості і комбінату 
«Укрвуглебуд» за високі показ
ники, досягнуті у Всесоюзному 
соціалістичному змаганні в 
березні, колективу вугільної 
дільниці Байдаківського вугле-

З великим, піднесенням
Ростуть стіни нових будин

ків для вугільників міста.
В ці дні колектив дільниці 

управління будівництва жител 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ» працює з великим піднесен
ням.

Почався весняно-літній 
курортний сезон

У здравницях профспілок почав
ся весняно-літній курортний сезон. 
Більше 1200 санаторіїв і будинків 
відпочинку готуються приймати 
відпускників. У цьому році в проф
спілкових здравницях країни по
бував понад 2 мільйони 800 тисяч 
трудящих. На їх відпочинок і лі
кування виділено 1 мільярд 310 
мільйонів карбованців.

Для оздоровлення трудящих Ук
раїни профспілки виділили понад 
100 тисяч путівок.

Новий палац культури
Завершено будівництво палацу 

культури Попаснянського вагоно
ремонтного заводу (Ворошилов- 
градська область). В багатопо
верховому, добре архітектурно 
оформленому будинку—зал для 
глядачів на 1000 місць, бібліоте
ка, технічний кабінет, лекційний 
зал, кімнати відпочинку, примі
щення для роботи гуртків худож
ньої самодіяльності.

Збудовано лінію 
електропередачі Кривий Ріг 

—Каховка
Закінчено будівництво лінії 

електропередачі Кривий Ріг—Ка
ховка. На 143-кілометровій від
стані встановлена 451 металічна 
опора, на яких змонтовані 360 
тонн проводів і 120 тонн грозоза
хисного тросу. Траса лінії пере
сікла 6 районів Дніпропетровської 
і Херсонської областей, ріки Ін
гулець і Дніпро, дві залізничні ма
гістралі. Споруджена також лінія 
диспетчерського зв'язку, головна 
понижувальна підстанція і тимча
сова підстанція біля котлованів у 
Новій Каховці. Хід випробування 
лінії показав високу якість вико
наних робіт. (РАТАУ).

розрізу присуджена перша пре
мія і вскришній дільниці цього 
ж підприємства—третя премія.

Гірники вуглерозрізу в квіт
ні успішно виконують свої 
передтравневі соціалістичні зо
бов'язання і день у день під

вищують виробничі темпи.

Бригади мулярів тт. Власова, 
Матяша, теслярів т. Антонова 
виробляють по півтори норми.

Колектив дільниці зустрічає 
1 Травня достроковим вико
нанням місячного плану.

І. Есютин.
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ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Міські збори партійного активу В авангарді колективу
24 квітня у міському театрі 

відбулися збори партійного ак
тиву, на яких обговорено пи
тання про підсумки лютневого 
Пленуму ЦК КП(б)У і завдан
ня міської партійної організа
ції у виконанні виробничого 
плану першого півріччя 1952 
року.

Секретар міськкому КІІ(б)У 
т. Атанов 0. Г., який виступив 
з доповіддю по цьому питан
ню, відзначив, що колективи 
більшості промислових під
приємств буровугільної промис
ловості у першому кварталі по- 
бойовому справились з вико
нанням виробничої програми, 
підвищили якість продукції і 
темпи будівництва. Значних ус
піхів добилися трудящі тресту 
«Олександріявугілля» (керую
чий т. Альошин). Тут всі під
приємства, крім Байдаківської 
брикетної фабрики, виконали 
плани видобутку і брикетуван
ня вугілля, виробітку електро
енергії.

Перевиконали квартальні пла
ни також колективи трудящих 
Олександрійського і Семенівсь- 
кого монтажних управлінь, за
воду «Червоний ливарник», де
яких будівельних управлінь Се- 
менівського тресту та інших.

Комуністи, які працюють без

Обмін досвідом партійної роботи
Цими днями відбувся черго

вий семінар секретарів первин
них парторганізацій міста. Він 
проходив на Байдаківському 
вуглерозрізі.

З доповіддю по обміну досві
дом партійної роботи виступив 
секретар партбюро Байдаків- 
ського вуглерозрізу т. Шабол- 
тас.

—В своїй роботі, — сказав 
він,—ми велику увагу приді
ляємо правильному добору і 
розстановці комуністів на ви
рішальних ділянках. 59 кому
ністів з 71 працюють безпосе
редньо па виробництві. Вони 
займають авангардну роль, 
словом і особистим прикладом 
показують, як треба боротися 
за виконання плану. Система
тично виконує і перевикопує 
виробниче завдання зміна діль

посередньо на виробництві, зай
мають авангардну роль, висту
пають ініціаторами соціалістич
ного змагання за піднесення 
темпів і якісних показників у 
роботі. Імена партгрупорга ру- 
доремонтного заводу сталевара 
т. Бражникова, наваловідбійни
ка шахти №2 т. Гришина, ма
шиністів екскаваторів тт. Теп- 
дюка, Єременка та багатьох ін
ших комуністів-стахановців ві
домі всім трудящим міста. Само
відданою працею вони вносять 
докорінпі зміни у виробничі 
процеси, славлять рідну Віт
чизну.

Однак, за середніми показ
никами виконання плану в ці
лому по місту і по окремих 
трестах криється відставання 
окремих підприємств та будов, 
яких, на жаль, у місті налі
чується 11.

Особливо низькі показники 
Семенівського тресту і тресту 
«Олександріявуглерозріз». Із 9 
підприємств Семенівського трес
ту виробничі плани першого 
кварталу виконали лише 5. В 
будівельному управлінні, очо
люваному тов. Святцем, понад 
чверть робітників не виконали 
норм виробітку. Керівники уп
равління живу організаторську 
роботу серед трудящих підмі

ничного майстра т. Окунепка. 
Високого виробітку добивають
ся машиністи екскаваторів 
комуністи тт. Єременко, Могиль
ний, Лепихин.

Парторгапізація дбає про 
виховання комуністів-впробнич- 
ників, залучає їх до активно
го партійного життя, до підви
щення політичного рівня знань 
і ділової кваліфікації. Кому
ніст т. Богута до 1949 року 
працював слюсарем. Як хоро
шого організатора, його посла
ли на курси. Після їх закін
чення т. Богуту висунули змін
ним механіком, згодом механі
ком дільниці, а зараз він меха
нік передової дренажної дільни
ці, партгрупорг.

Кандидат партії електрозвар
ник т. Тимошевський допускав 
порушення дисципліни, не ви

нюють щумихою і нескінченим 
накачуванням. Партбюро і його 

І секретар т. Ломонос послабили 
контроль за діяльністю адмі
ністрації, агітаційно-масову ро
боту в колективі проводять без
системно, внаслідок чого тру
дова дисципліна на будові пе
ребуває на низькому рівні.

Гострій критиці учасники збо
рів піддали керівників підпри
ємств місцевої промисловості, 
які в першому кварталі не спра
вились з своїми завданнями.

Учасники зборів справедливо 
критикували керівників відділу 

; робітничого постачання, зміш- 
торгу, артілей «Виробник» і 
«ІІобеда» за серйозні недоліки 
в обслужуванні трудящих то
варами масового вжитку і особ
ливо за низьку якість випікан
ня хліба.

В обговоренні доповіді взяли 
участь 13 чоловік.

Збори партійного активу на- 
' мітили заходи, спрямовані на 

успішне завершення виробни
чих планів першого півріччя 
1952 року.

З великим піднесенням учас
ники зборів прийняли текст ві
тального листа вождю і вчите
лю радянського народу товари
шеві Сталіну ІІосифу Віссаріоно- 
вичу.

конував партійних доручень. 
Партбюро зайнялося цим кому
ністом, допомогло йому випра
вити помилки. Тепер т. Тимо
шевський регулярно відвідує 
гурток по вивченню історії 
ВКП(б) підвищеного типу, 
подає приклад у роботі. Ного 
призначили майстром механіч
ного цеху, прийняли в члени 
ВКП(б).

Тепер всі комуністи мають 
партійні доручення і сумлінно 
їх виконують.

Підвищився і рівень масово- 
політичної роботи.

Присутнім на семінарі секре
тар міськкому КП(б)У т. Атанов 
прочитав лекцію на тему 
«Критика і самокритика — 
рушійна сила розвитку радян
ського суспільства».

І. Крилов.

Відповідальні завдання стоять 
перед колективом радгоспу 
«Комінтерн». Робітники і спе
ціалісти радгоспу в цьому році 
зобов'язалися виростити висо
кі врожаї всіх сільськогосподар
ських культур, добитися даль
шого підвищення продуктив
ності громадського тваринниц
тва.

Боротьба за врожай стала 
кровною справою кожного пра- 

■ цівника радгоспу. На полях 
успішно завершуються весняно- 

' польові роботи. Попереду, як 
і завжди, ідуть комуністи і 
комсомольці. Особистим прик
ладом і полум'яним словом 
більшовицької агітації вони 
піднімають трудящих па нові 
виробничі успіхи.

Комуніст Давид Скоблюк пра
цює трактористом. Старанний 

І догляд за машиною і сумлінна 
праця забезпечують високі 

1 показники на сівбі. Гусенич
ним трактором щодня він засі
ває по 50—55 гектарів проти 
завдання 40. Кожну вільну 
хвилину т. Скоблюк використо
вує для допомоги товаришам. 
Часто в руках тракториста 
можна бачити газету, яку він 
читає робітникам.

Де б не працювали комуніс
ти і комсомольці,—скрізь від
чувається їх організаторська 
роль. Взяти, наприклад, кому
ністів шофера Сергія Пужпен- 
ка та тракториста Володимира 
Радул. Виконують вони норми 
па 120—140 процентів.

Партійна організація велику 
увагу приділяє розгортанню 
дійового соціалістичного зма
гання за високий агротехніч
ний рівень польових робіт, 
гласності змагання. Серед тру
дящих тепер працює 15 агіта
торів. Вони проводять голосні 
читки газет, журналів і худож
ньої літератури в час обідніх

Агітатор у полі
Змістовну агітаційно - масову 

роботу серед хліборобів колгос
пу імені Карла Маркса прово
дить агітатор т. Нестеровськпй. 
Він щоденно читає газети, 
роз'яснює колгоспникам поста
нови партії та уряду.

перерв, до початку і по закін
ченню роботи, проводять бесіди 
на політичні теми, випускають 
стінгазети і польовий безпосе
редньо в полі.

В центр роботи агітколективу 
ми ставимо популяризацію дос
віду передовиків змагання. В 
цьому велику роль відіграє 
радіовузол. Кожного дня ран
ком і ввечері ми передаємо 
підсумки соціалістичного зма
гання, відзначаємо кращих 
робітників, передові бригади, 
які добилися найвищих показ
ників. Нерідко стахановці самі 
виступають по радіо, обміню
ються досвідом.

Передовій ланці, бригаді, 
відділку, які добилися першос
ті у змаганні, ми вручаємо 
перехідні Червоні прапори. 
Соціалістичним змаганням у 
нас охоплені всі іішдящі. Пе
ред ведуть праціві'.Р'л’й першого 
відділку. Серед бригад найкра
щих показників на <_;еспяній 
сівбі добилась бригада* майстра 
високих урожаїв т. Сивокобил- 
ки.

Широко розгорнута масово- 
політична робота і дійове 
соціалістичне змагання забезпе
чили успішне завершення сівС'У 
ярих культур за 4 робочі дні. 
Колектив трудних радгоспу в 
стислі строкгі”-4ровів сівбу цук
рових буряків,‘закриття вологи, 
боропування і підживлення 
озимини.

Та зроблене—лише перші 
кроки у боротьбі за високеє/----
урожай. Попереду ще багато 
роботи. Колектив трудящих, 
очолюваний партійною органі
зацією, докладе всіх зусиль, 
щоб забезпечити старанний 
догляд і обробіток посівів, не
ухильно підносити продуктив
ність тваринництва.

П. Кучерявий, 
секретар партбюро радгоспу 

»Комінтерн “.

Дійова агітація мобілізує 
колгоспників на трудові пере
моги. На 120 процентів вико
нують щодня норми на польо
вих роботах трудівники Тетяна 
Ткаченко, Іван Смоляр та інші.

І. Ткаченко.

На допомогу агітатору

Державні позики СРСР
У травні нинішнього року ми

нає ЗО років з того часу, коли 
була випущена перша радянсь
ка державна позика. Ця пози
ка поклала початок розвитку 
радянського державного креди
ту, що відіграв важливу роль 
у здійсненні господарсько-по- 
літичппх завдань, що стояли 
перед нашою країною.

Радянські державні позики 
на першому етапі свого роз
витку подали істотну допомогу 
у відбудові народного господарс
тва, зруйнованого громадянсь
кою війною і іноземною інтер
венцією, в оздоровленні фінан
сів, у створенні сталої радян
ської валюти.

Завершивши процес відбудо
ви народного господарства, наш 
народ приступив до здійснення 
соціалістичної індустріалізації 
країни. Одним із найбільш 
складних питань, що стояли то

ді перед Радянською державою, 
було питання про вишукуван
ня необхідних грошових кош
тів для широкого розвитку важ
кої промисловості і перебудови 
народного господарства.

Радянський Союз не міг піти 
по шляху капіталістичних кра
їн, які створювали свою важку 
індустрію за рахунок пограбу
вання колоній, за рахунок конт
рибуцій з поневолених народів, 
за рахунок зовнішніх позик. 
Завдання полягало в тому, щоб 
знайти ці кошти в середині 
країни. 1 такі кошти знайш
лись. Основним джерелом фінан
сування соціалістичної індустрі
алізації були насамперед дохо
ди промисловості, транспорту, 
торгівлі. Дуже важливо було 
також залучити для індустріа
лізації країни лишки грошових 
коштів, що мало населення. 
Товариш Сталій у своєму ви

ступі в квітні 1926 року па 
нараді Ленінградського партій
ного активу вказав, що органі
зація справи внутрішніх позик 
є черговим завданням, яке по
винно бути неодмінно вирішене.

Ця вказівка товариша Сталіна 
знайшла живий відгук у багато
мільйонних масах нашого на
роду, який охоче давав кошти 
в позику своїй державі, знаю
чи, що вони підуть на рідну і 
близьку для народу справу— 
на зміцнення могутності соціа
лістичної Батьківщини.

Державні позики, які ко
ристуються незмінною під
тримкою народу, одержали з 
того часу широкий розвиток. 
Після випуску в 1927—1929 
роках трьох позик індустріалі
зації і позики зміцнення се
лянського господарства почав
ся випуск позик сталінських 
п'ятирічок. За роки першої п'я

тирічки по позиках надійшло 
в бюджет 5,9 мільярда карбо
ванців, у роки другої п'ятиріч
ки—19 мільярдів карбованців, а 
за три з половиною роки тре
тьої п'ятирічки—24,9 мільяр
да карбовапців. Всього зароки 
довоєнних сталінських п'ятирі
чок паші позики дали близько 
50 мільярдів карбованців.

Ці кошти допомогли Радян
ській державі швидкими тем
пами споруджувати нові фабри
ки і заводи, будувати домни і 
мартени, шахти і рудники, за
лізниці й електростанції, рад
госпи і МТС, театри і санато
рії, школи і вузи, лікарні і ла
бораторії, житлові будинки і 
палаци культури.

Кошти державних позик сприя
ли зміцненню могутності нашої 
Батьківщини і підготовці її до 
активної оборони.

З величезним патріотичним 
піднесенням проходило розмі
щення позик, що випускались 
в роки Великої Вітчизняної вій
ни. Радянські люди в ім'я вря
тування своєї Вітчизни і роз

грому ворога не шкодували сил 
і коштів. По державних пози
ках за роки війни надійшло 
понад 76 мільярдів карбовап
ців. Ці кошти стали серйозним 
вкладом у справу розгрому ні
мецько-фашистських загарбни
ків.

Після переможного закінчен
ня війни радянський народ, ке
рований більшовицькою партією 
і радянським урядом, спряму
вав свої зусилля до того, щоб 
якомога швидше залікувати ра
ни, завдапі країні німецько-фа
шистськими окупантами, відбу
дувати і далі розвивати народне 
господарство. З метою успішного 
вирішення цього завдання ра
дянський уряд випустив ряд по
зик відбудови і розвитку на
родного господарства СРСР.

Розміщення цих позик, як і по
передніх, проходило в обстановці 
величезного політичного підне
сення. По позиках, випущених у 
післявоєнні роки, надійшло по
над 164 мільярди карбованців. 
Ці кошти відіграли важливу 
роль в успішному здійсненні
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Завершувати сівбу ярих культур
З більшовицькою наполегливістю
Хлібороби нашої артілі ви

ступили ініціаторами соціалі
стичного змагання за висо
кий урожай всіх сільсько
господарських культур, за да
льший розвиток громадського 
тваринництва та піднесення 
його продуктивності у 1952 
році.

Ми зобов'язались цього ро
ку виростити на площі 884 
гектари по 20 центнерів ози
мої пшениці сорту «ОД—З», 
по 19 центнерів озимого жита, 
350 центнерів цукрових буря
ків, 35 центнерів кукурудзи, 
16 центнерів соняшника з кож
ного гектара посіву і т. д.

Для забезпечення такого вро
жаю нами розроблено деталь
ний план агротехнічних захо
дів. Взимку серед колгоспників 
було широко розгорнуте соціа
лістичне л55гання за успішне 
виконання комплексу агрозахо
дів. Це допомогло нам значно 
перевиконати доведені завдання 
по вивезенню і заготівлі міс
цевих добрив, снігозатриманню.

Весна стала справжнім екза
меном для хліборобів. Хоч кол
госп і добре підготувався до 

відповідальної пори року, 
але, щоб успішно впоратись з 
поставлепими завданнями, ми 
прагнемо повніс^О- використати 
всі наші -резерви, своєчасно 
пустити в дію всі засоби кол
госпного виробництва, не про- 

районного відділу сільського господарства про хід посадки кукурудзи і картоплі 
в колгоспах району станом на 25 квітня 1952 року (в процентах до плану).

Посаджено
Назва колгоспу кукурудзи картоплі

„Шлях до соціалізму" 100 66,6
ім. 18 партконференції 63 106
„Шлях до комунізму" 27,7 14
ім. Карла Маркса 19 50
ім. Жданова 16 40
ім. Володимира Ульянова — 66
„Перше травня" — 50
ім. Ворошилова — 50
імені Сталіна (Вороши

ловка) _ 8
ім. Хрущова •й 5
ім. 12-річчя Жовтня — —
По Олександрійській МТС 16 35

Назва колгоспу
Посаджено

кукурудзи картоплі
„Оборона країни" 100 8
ім. Молотова 62 6
ім. Петровського 51 20
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 42 31
ім. Щорса 37 20
ім. Енгельса 36 16
„Жовтень" 27 70
„Заповіт Леніна" 25 43
ім. Будьонного 17 —
ім. Рози Люксембург 10 17
імені Сталіна

(Бандурівка) 5 48
імені Леніна — 16
імені Калініна — 12
„Комунар" — 10

По Користівській МТС 27 22

ПО РАЙОНУ 22 28

післявоєнної сталінської п'яти
річки та у виконанні держав
ного плану розвитку народного 
господарства СРСР в 1951 році.

Радянські позики—справді 
народні позики. Тепер в нашій 
країні близько 70 мільйонів 
чоловік є держателями дер
жавних позик.

Кошти, що залучаються по 
позиках, використовуються для 
дальшого розвитку економіки, 
розквіту науки і культури, 
тобто, в інтересах самого на
роду.

Принципово інший характер 
мають позики, що випускають
ся в капіталістичних країнах. 
Вони призначепі па те, щоб 
покривати колосальні витрати 
на озброєння і підготовку но
вих загарбницьких воєн, на 
утримання апарату гноблення 
експлуатуємих мас. Таке вико
ристання коштів, одержуваних 
від позик, і мілітаризація еко
номіки капіталістичних країн 
ведуть до збільшення податків, 
що стягаються з трудящих. По
датки в країнах капіталізму б 

1 гаяти жодпої погожої години.
Зараз уже можна підвести де

які підсумки роботи. Закриття 
вологи і боронування озимини 
на всій площі ми провели у 
стислі строки за 2,5—3 робочі 
дні, за чотири дні, замість 6 
за планом, посіяли ранні зер
нові культури. У комплексі з 
іншими невідкладними робота
ми успішно провели сівбу цук
рових і кормових буряків, лі
сопосадки тощо.

З більшовицькою наполег
ливістю працюють наші люди. 
Колгоспниці бфросинія Велич- 

I ко, Марія Пастух, Ганна Буль
ба, Тамара Гориславець, Пара- 
сковія Олексісва та інші що
дня значно перевиконують 
норми виробітку.

Успішно справляються з по
ставленими завданнями і трак
торні бригади тт. Бульби і 

люна.
елику роботу ведуть наші 

агітатори, які щодня бувають 
в полі, читають хліборобам 
лекції, проводять бесіди, випу
скають польовки і стінні газети.

Зараз хлібороби на повний 
хід саджають кукурудзу і кар
топлю. Вони змагаються за те, 
щоб міжнародне свято Перше 
травня ознаменувати завершен- 

і ням сівби всіх культур.
Г. Буйнов, 

голова колгоспу імені Сталіна, 
Бандурівської сільради.

ЗВЕДЕННЯ

основним джерелом, за рахунок 
якого покриваються величезні 
воєнні витрати цих країн і про
вадяться платежі, зв'язані з 
погашенням позик і виплатою 
процентів по них. В С1ІІА по
датки з населення складають 
60 мільярдів доларів, тобто в 
три рази більше суми податків, 
що надійшли в 1943 воєнному 
році. У порівнянні з довоєнним 
періодом у СІЛА ставки подо- 
ходного податку з низькоопла- 
чуваних шарів населення під
вищились у 8—10 разів. У 
Франції податкові надходжен
ня в 1951 році були на 40 
процентів вищі, ніж у 1949 ро
ці. Прямі і побічні податки 
складають у СП1А 41 процент, а 
в Англії—53 проценти заробіт
ної плати робітників і служ
бовців.

Таким чином, позики в краї
нах капіталізму, викликаючи 
безперервне зростання податко
вого обкладання трудящих, слу
жать знаряддям додаткової екс
плуатації і пограбування ши
роких народних мас,

Зведення
районного відділу сільського 

господарства про хід сівби ярих 
культур в колгоспах району 
станом на 25 квітня 1952 р.

(в процентах до плану).

Назва колгоспів посіяно

.Шлях до соціалізму" 77
імені 12-р1ччя Жовтня 76
імені Карла Маркса 70
імені Жданова 69
імені Хрущова 67
імені 18 партконференції 66
„Перше травня" 65
„Шлях до комунізму" 62.7
імені Ворошилова 62
імені Сталіна

(Ворошиловка) 61
імені Володимира Ульянова 60

По Олександрійській МТС 66

імені Петровського 86
імені Молотова 85
„Оборона країни" 81
імені 18 з’їзду ВКП(б) 74
імені Сталіна (Бандурівка) 71 
„Жовтень" 69
імені Енгельса 67
імені Щорса 65
„Заповіт Леніна" 63
імені Будьонного 63
імені Калініна 59
імені Леніна 56
імені Рози Люксембург 55
„Комунар" 48

По Користівській МТС 65

По району 66

В радянській країні інтереси 
народу органічно, нерозривно 
зв'язані з інтересами держави. 
Цей принцип лежить і в основі 
наших позик, які сприяють 
дальшому піднесенню всього 
народного господарства, разом з 
тим приносять значні особисті 
доходи трудящим у вигляді ви
грашів по облігаціях. Лише за 
роки післявоєнної сталінської 
п'ятирічки населенню було ви
плачено виграшів по позиках 
близько 17 мільярдів карбован
ців, в 1951 році—близько п'я
ти мільярдів карбованців.

Олександрійська центральна 
ощадна каса виплатила трудя
щим міста й району за мину
лий рік і за перший квартал 
цього року виграшів на суму 1 
мільйон 439 тисяч карбованців. 
Із них 2 виграші по 25 тисяч 
карбованців, 7—по 10 тисяч, 
13—по 5 тисяч карбованців.

В нинішньому році доходи 
населення по державних пози
ках ще більше зростуть і ста
новитимуть 7 мільярдів карбо
ванців.

МОЛОДІ БУДІВНИКИ 
КАНАЛУ

Небаченими темпами споруджую
ться великі всенародні будови 
комунізму. Всього лише рік тому 
до Снігурівки прийшли перші 
будівники Південно-Українсько
го каналу, а тепер уже не пізна
ти Снігурівки, яка стала центром 
однієї з найбільших дільниць ве
ликої будови на Дніпрі.

Протягом року успішно ство
рювалась матеріально-технічна 
база, йшла підготовка до розгор
тання основних робіт по споруд
женню Верхньо-Інгулецького зро
шуваного масиву. Роботи прова
дились одночасно на семидесяти 
об'єктах. План 1951 року колектив 
14-го будівельно - монтажного 
управління „Укрводбуду" виконав 
на 123 проценти.

Біля станції Снігурівка в степу, 
на великій ділянці розкинулись 
цехи деревообробного комбінату, 
механічні майстерні, будинки 
матеріальних і господарських 
складів, гаража для автомашин і 
т. д. Це—промислова площадка— 
база майбутніх робіт на трасі 
каналу Верхньо - Інгулецького 
масиву. В центрі села Снігурівки 
виникла вулиця одноквартирних 
будинків, споруджені два багато
квартирних будинки, красива 
їдальня, споруджується будинок 
управління та інші будівлі. Неда
леко від Снігурівки в степу ви
ростають перші три квартали но
вого соціалістичного міста.

Найближчим часом будівники 
виведуть на трасу десятки потуж
них екскаваторів, бульдозерів, 
скреперів та інших механізмів. 
За короткий строк будуть споруд
жені великі гідротехнічні об’єкти. 
Будівникам треба вийняти близько 
ста тисяч кубометрів землі, уклас
ти сотні кубометрів бетону, камін
ня, щебеню, цементу і лісу. 
Складна іригаційна система доз
волить зросити і обводнити біль
ше ста тисяч гектарів родючих, 

і але посушливих тепер степів 
Снігурівського і Жовтневого 
районів Миколаївської області. 
Частина об'єктів стане до ладу в 
цьому році. Ряд колгоспів одер
жить воду для своїх полів уже 
в 1953 році. Перед сільгоспарті
лями відкривається нове життя. 
В кілька разів збільшиться вро
жайність озимої пшениці, бавов
нику, рису, картоплі та інших 
сільськогосподарських культур.

Уряд і особисто товариш Сталін 
визначили як першочергове зав
дання будівників „Укрводбуду" 
створення Верхньо-Інгулецького 
комплексу гідротехнічних споруд. 
Це почесне завдання вдохновляє 
тисячний колектив снігурівських 
будівників на трудові подвиги. 
З особливим нетерпінням чекають 
початку розгортання основних 
робіт молоді будівники, які станов
лять половину всього колективу. 

■ На будові налічується близько 
триста комсомольців, які є бойо
вими помічниками партійної орга
нізації в боротьбі за дострокове 

' виконання виробничих планів.
Комсомольська організація бу

дови молода, але вона зростає й 
міцніє з кожним днем. До лав 
ленінської комуністичної спілки 
молоді вже прийнято понад 130 
===== >

КУЙБИШЕВГІДРОБУД. 
місті Комсомольську-на Волзі.

Фото Н. Кулешова. 

молодих будівників. Створено сім 
первинних комсомольських органі
зацій. Комсомольці виховують 
молодь у дусі радянського патріо
тизму, відданості справі великої 
партії Леніна—Сталіна, роз'ясню
ють трудящим величезне значен
ня Південно-Українського кана
лу для дальшого розвитку кол
госпного виробництва на Півдні 
України. Комсомольці знаходяться 
на вирішальних ділянках будів
ництва, здійснюють авангардну 
роль у праці, підтримують і по
ширюють починання передовиків— 
новаторів великої будови комуніз
му.

Зразки самовідданої праці по
казує комсомольсько-молодіжна 
бригада теслярів Миколи Обухов- 
ського, створена з молодих робіт
ників, які прибули на будову з 
різних кінців нашої країни. Оволо
діваючи майстерністю, молоді 
будівники вийшли в передові 
ряди. На групових комсомольсь
ких зборах тут систематично об
говорюються питання соціалістич
ного змагання, відшукуються не
використані резерви, спільно 
розв'язуються питання, зв'язані з 
кращим виконанням виробничих 
завдань. Протягом останніх семи 
місяців бригада, виконуючи своє 
виробниче завдання па 200—250 
процентів, завойовує перехідний 
червоний вимпел Миколаївсько
го обкому ЛКСМУ.

Заслуженим авторитетом корис
тується комсомольсько- молодіж
на бригада мулярів, керована 
Василем Сюсюкаловим. Щомісяця 
вона виконує завдання на 200— 
230 процентів. У січні бригаді 
був присуджений перехідний чер
воний вимпел обкому комсомолу.

На будову прибуває багато 
молоді, яка не має спеціальності. 
Комсомольці-майстри оточують 
цю молодь піклуванням, допома
гають їй швидко оволодіти різ
ними будівельними спеціальнос
тями. Велика заслуга в цій справі 
належить Василеві Сюсюкалову, 
який навчив уже десятки людей 
ремесла муляра.

Комсомолки Тамара Шишкіна, 
Євгенія Харченко, Надія Малько 
та інші почали свою трудову 
діяльність на будові минулої осе
ні, після закінчення Харківського 
технікуму цивільного будівництва. 
Тепер вони вже працюють майст
рами на промисловій площадці та 
інших об’єктах, віддаючи всю 
свою енергію любимій справі. 
Разом із зростанням будови зро
стають, мужніють молоді будівни
ки.

Вважаючи спорудження великих 
будов комунізму своїм найпершим 
обов'язком перед радянською 
Батьківщиною і більшовицькою 
партією, комсомольці і молодь 
Снігурівської дільниці зроблять 
все для того, щоб з честю вико
нати почесне сталінське завдання 
і здати Верхньо-Інгулецький зро
шувальний масив в експлуатацію 
достроково.

Г. Кикоть,
секретар комітету комсомолу 
14-го будівельно-монтажного 

управління „Укрводбуду".

Приміщення середньої школи в новому

Прескліше ТАРС.



4 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Неділя, 27 квітня 1952 р.

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ
Міська бібліотека перед святом

До міжнародного свята тру
дящих 1 Травня діяльно готую
ться працівники міської бібліо
теки.

На абонементі і в читально
му залі проводяться бесіди на 
теми: „СРСР—оплот миру в 
усьому світі", «Радянський на
род успішно будує комунізм" 
та інші.

Художньо оформлений літе

Піонерська кімната до екзаменів
„Висока оцінка знань—твоя 

перша перемога!"—під таким 
закликом в піонерській кімна
ті Палацу піонерів і школярів 
художньо оформлений куточок 
підготовки до екзаменів.

У змонтованому плакаті на 
тему: „Як готуватись до екза

Читацька конференція
„Ленінсько-сталінська друж

ба народів СРСР"—на таку 
тему відбулася днями читаць
ка конференція при бібліотеці 
технікуму підготовки культос
вітніх працівників.

Перед конференцією для 
читачів була організована вис
тавка творів радянських пись
менників, в яких відображена 
велика дружба народів нашої 
багатонаціональної держави.

Підготовка міжнародних 
пактів про права людини 
Як відомо, шоста сесія Генера

льної Асамблеї Організації Об'єд
наних Націй доручила спеціальній 
комісії підготувати проекти між
народних пактів про права люди
ни. Виконуючи це доручення, ко
місія зібралась на свою восьму 
сесію, засідання якої відбувають
ся в ці дні в Нью-Йорку. В її 
роботах беруть участь представ
ники 18 країн, а саме: Австрії, 
Бельгії, Чілі, Єгипту, Франції, 
Греції, Індії, Лівану, Пакистану, 
Польщі, Швеції, Української РСР, 
Радянського Союзу, Англії, США, 
Уругваю, Югославії і представник 
гомінданівської кліки, який зусил
лями американо-англійського бло
ку був залишений у комісії, не
зважаючи на протест представни
ка СРСР.

В дискусії, що розгорнулася в 
питанні про право народів і націй 
на самовизначення, зіткнулися дві 
лінії. Представники СРСР і У РСР 
запропонували, щоб у проекти 
міжнародних пактів про права 
людини були включені чіткі і ясні 
положення про безумовне визнан
ня і здійснення права народів 
на національне самовизначення. 
Цю пропозицію підтримали пред
ставники Польщі, Єгипту, Пакис
тану, Лівану, Індії, Чілі та інших 
країн.

Протилежну позицію зайняли 
представники держав, що володі
ють колоніями. Бажаючи зберегти 
своє колоніальне панування, ця 
група країн, очолювана США, 
зробила спробу зірвати включен
ня в міжнародні пакти статті про 
право народів і націй на самовиз
начення. В хід були пущені різні 
юридичні хитрощі і виверти. Так, 
наприклад, представниця США 
Е. Рузвельт внесла до радянсько
го проекту статті „поправку". В 
ній вказується, що здійснення 
права народів і націй на самовиз
начення „повинно проводитися 
відповідно до конституційних про
цедур і з повним врахуванням 
прав інших держав і народів" (то
бто імперіалістичних держав — 
(П. Б.).

Представник СРСР Морозов ви
крив намагання США ввести в 
оману світову громадську думку 
і закликав членів комісії відкину
ти американську „поправку", як 
таку, що суперечить інтересам 
колоніальних і залежних країн. 
Поставлена на голосування, ця 
„поправка" була відхилена вели
чезною більшістю членів комісії. 
За неї голосували тільки пред
ставники США, Англії, Франції і 
Бельгії. 

ратурний плакат — „Перше 
травня—день огляду бойових 
сил трудящих всього світу". 
На допомогу агітаторам орга
нізована виставка рекомендо
ваної літератури.

При бібліотеці відбувся се
мінар бібліотечних працівників 
міста, на якому обговорено пи
тання підготовки до 1 Трав
ня.

менів" вміщені поради вчите
лів, режим дня учня та інше.

Працівники Палацу та актив 
школярів випустили спеціаль
ний номер стінної газети, при
свячений підготовці до екзаме
нів.

проводились бесіди, читки 
окремих творів, давались кон
сультації.

З доповідями на конферен
ції виступили студенти тт. 
Удовицька, Чоботар, Чорпогор, 
Панова, Руденко, Шахунянц 
та інші.

Зараз бібліотечні працівники 
технікуму готують читацьку 
конференцію по книзі Ніколає- 
вої—„Жатва". В. Філілов.

Міжнародний огляд
Комісія в питанні про права 

людини прийняла проект статті 
про право народів і націй на на
ціональне самовизначення, в осно
ву якого покладено радянські 
пропозиції, і деякі поправки та 
доповнення, внесені під час дис
кусії в цьому питанні. Цей текст 
статті говорить: „Всі народи і всі 
нації повинні мати право на са
мовизначення, тобто право на ві
льне визначення свого політично
го, економічного і культурного 
статуту.

Ці держави, включаючи ті, на 
яких лежить відповідальність за 
управління песамоврядними і 
підопічними територіями, і ті, від 
яких як-небудь залежить користу
вання цим правом з боку іншого 
народу, повинні сприяти здійснен
ню цього права на всіх їх тери
торіях і повинні поважати додер
жання цього права в інших дер
жавах, відповідно до положень 
Статуту ООН".

Комісія в питанні про права 
людини обговорила і прийняла, 
незважаючи на протидію представ
ників США і Франції, чілійську 
пропозицію, яка передбачає вклю
чення в проекти пактів про права 
людини статті такого змісту: „Пра
во народів на самовизначення по
винно також включати незмінний 
суверенітет над своїми природни
ми багатствами і ресурсами. Ні 
в якому разі народ не може бути 
позбавлений своїх власних засобів 
існування на підставі будь-яких 
прав, які можуть бути заявлені 
іншими державами".

Намагання американо-англійсь
кого блоку зірвати розроблення 
положення про право народів і 
націй на самовизначення прова
лилося.

Погіршання економічного 
становища трудящих Англії

Англійський уряд опублікував 
доповідь про перспективи еконо
мічного розвитку в новому фінан
совому році (в Англії фінансовий 
рік починається 1 квітня). В до
повіді визнається „тяжке еконо
мічне становище країни" і під
креслюється, що коли труднощі 
не будуть переборені, це викличе 
безробіття і голод мільйонів 
англійців.

Теперішні економічні труднощі 
Англії є наслідком непосильної 
„програми переозброєння", здій
снюваної під натиском американ
ських імперіалістів. Це привело 
до того, що англійський уряд ви
трачає на воєнні видатки близько 
половини свого бюджету. В 1952- 
1953 фінансовому році офіціально 

Обладнаний вагончик 
для механізаторів 
Правління колгоспу імені 

Щорса створює механізаторам 
хороші культурно - побутові 
умови.

Тут добре обладнаний трак
торний вагончик. В ньому теп
ло й чисто. Стіни прикрашено 
портретами, лозунгами та пла
катами. В користуванні тракто
ристів є радіоприймач та біб
ліотечка політичної і худож
ньої літератури.

Для проведення масово-по
літичної роботи серед тракто
ристів парторганізація виділи
ла агітатора тов. Мірошничен
ка, який систематично читає в 
бригаді газети, проводить бе
сіди і допомагає випускати 
польовки.

М. Дмитріев, 
зав. Косівським клубом.

Збирають металолом
1700 кілограмів металолому 

зібрали учні Лікарівської семи
річної школи.

Особливо активно працюють 
по збору металолому школярі 5 
класу: Дрозд, Ненько, Шелес- 
товська. Кожен з них зібрав 
близько півтораста кілограмів.

К Жежель, 
учитель Лікарівської школи.

оголошені бюджетні асигнування 
на воєнні цілі становитимуть по- 

[ над 1,5 мільярда фунтів стерлін- 
| гів, тобто перевищать більш як 

у сім раз воєнні витрати Англії 
в 1937-1938 бюджетному році.

Життя, як відомо, є кращим 
учителем. Воно на кожному кроці 
показує англійським трудящим 
глибоку правильність слів Й. В. 
Сталіна про те, що „умноження 

І збройних сил країни і гонка оз- 
I броєнь веде до розгортання воєн

ної промисловості, до скорочення 
цивільної промисловості, до при
пинення великих цивільних будов, 
до підвищення податків, до під
вищення цін на товари масового 
споживання".

Згортання цивільних галузей 
промисловості збільшує безробіт
тя. Навіть за офіціальними, явно 
зменшеними даними англійського 
міністерства праці, кількість без
робітних в Англії на 17 березня 
ц. р. досягла майже півмільйона 
чоловік.

І Разом із зростанням безробіття 
І гонка озброєнь принесла англій- 
| ським трудящим безперервне під

вищення цін і податків. Іноземна 
преса повідомляє, що податки в 
Англії, порівнюючи з довоєнним 
рівнем, зросли в п'ять раз. Газета 
„Дейлі уоркер" вказує, що за 
час від січня 1946 року по січень 
1952 року ціни на м'ясо зросли 
на 50—70 процентів, на масло і 
маргарин—на 50—67 процентів, 
на сир—на 85 процентів, на хліб 
—на 52 проценти.

Зростання цін на продовольчі і 
промислові товари скорочує до 
грані зарплату трудящих і збіль
шує бариші англійських капіталіс
тів. Як повідомляє журнал „Еко
номі", 567 великих компаній 
Англії на кінець минулого року 
збільшили свої прибутки, порів
нюючи з 1950 роком, на 55 про
центів.

Передова частина англійського 
робітничого класу не хоче мири
тися з становищем, що створило
ся, і дедалі активніше виступає 
проти гонки озброєнь, на захист 
миру, за підвищення заробітної 
плати. Про це свідчать, зокрема, 
конференції найбільших профе
сійних спілок країни, що відбу
лися цими днями. Учасники кон
ференції профспілки працівників 
торговельної і розподільчої сітки, 
наприклад, прийняли резолюцію 
про необхідність скоротити прог
раму озброєнь. Конференція 
профспілок робітників суднобуду
вання і машинобудівної промисло
вості, що налічують близько 
трьох мільйонів чоловік, вимагала 
підвищення заробітної плати.

П. Бабенко.

В Західній Німеччині окупаційні власті сприяють відновленню 
мілітаризму. Під виглядом поліції відновлюється армія. Систематично 
провадиться бойова підготовка солдат.

На знімку: німецькі наймані солдати при окупаційних військах 
західних держав у Західній Німеччині. Прескліше ТАРС.

Зростання страйкового
Останнім часом спостерігається 

дальше зростання страйкового 
руху в капіталістичних країнах. 
Трудящі посилюють боротьбу 
проти антинародної політики 
правлячих кіл, проти нестерпних 
умов життя, гонки озброєнь, непо
сильного тягара податків.

В Італії 17 квітня страйкувало 
понад 150 тисяч робітників під
приємств металургійної і машино
будівної промисловості.

В Японії 18 квітня був проведе
ний загальний страйк протесту 
проти реакційної політики уряду. 
В ньому взяли участь 12 найбіль
ших профспілкових об'єднань

Турецько-сірійські
Як передало 21 квітня бейрут

ське радіо, незабаром до Туреч
чини вирушить сірійська офіціаль
на делегація, очолювана прези
дентом, прем'єр-міністром і мініст
ром національної оборони Сірії 
Село і начальником генерального

Воєнні готування в Західній Австрії
Як повідомляє Служба преси 

компартії Австрії, до Зальцбурга 
з Ліворно (Італія) щодня продов
жують прибувати ешелони з оз
броєнням для моторизованих 
військ, з саперним спорядженням 
і танками.

Становище в Тунісі
Як повідомляє газета „Юмані- 

те“, становище в Тунісі продов
жує залишатись напруженим. В 
місті Тунісі 20 квітня відбулась 
народна демонстрація.

Туніські патріоти зробили наліт

Торгівля дітьми в Японії
За даними міністерства праці, 

за друге півріччя 1951 року було 
зареєстровано 658 випадків про
дажу дітей. Продавали своїх дітей, 
головним чином, селяни, а також 
поденні робітники, які не мають

Висилка з Китаю тітовських шпигунів
Куньмінська газета „Юньпань- 

жібао" (провінція Юньнань) опуб
лікувала недавно повідомлення на
родного уряду провінції Юньнань 
про те, що семи югославським 
громадянам, які під виглядом „мі
сіонерської" діяльності провадили 

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

По ЗО квітня в місті Олександрії 
на центральному ринку провадиться 

ПЕРЕДТРАВНЕВИЙ БАЗАР
КОЛГОСПИ близьких районів вивезуть 

на базар велику кількість сіл'ьгосппродуктів.
ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ міста та 

області вивезуть у великому асортименті пром
товари.

„ Дирекція ринку.

руху в країнах капіталу 
країни, які налічують більше од
ного мільйона чоловік. Зупинили
ся сотні підприємс. и^авмер рух 
на залізницях, прии^|цди роботу 
шахти.

Минулого тижня в Англії закін
чився страйк молодих робітників 
—машинобудівників. Страйкарі 
примусили підприємців погодитись 
на підвищення їм заробітної плати.

Успішно закінчився страйк у 
Міщені (Західна Німеччина), де 
робітники одного з підприємств 
добилися збільшення заробітної 
плати і повернення на роботу 
всіх звільнених учасників страйку.

(ТАРС). 

воєнні перебори 
штабу сірійської армії Шішеклі.

Як вказує спеціальний корес
пондент єгипетської газети „Аль- 
Мисрі" в Туреччині, метою пої.”’- 
ки сірійської делегації є ведену* 
воєнних переговорів.

Тільки в ніч з 14 на 15 квітня 
на залізничній станції Зальцбурга 
було вивантажено багато танків, 
які потім пройшли через усе 
місто до Зіценхейма, де, як відомо, 
створено великий військовий 
табір. (ТАРС).

на приміщення жандармерії в Ма- 
реті, на поліцейські пости, які 
охороняли телефонну станцію в 
Сусі. В околицях Сфакса були 
висаджені в повітря електроуста
новки. (ТАРС).

роботи. Найбільшого поширення 
работоргівля набрала в префекту
рах Акіта Сайтама і Ямагата. Од
на 11-річна дівчинка була продана 
за 16 фунтів солодкої картоплі.

(ТАРС).

підривну роботу, управлінням гро
мадської безпеки провінції нака
зано в чотириденний строк виїха
ти з Куньміна і в місячний строк 
покинути межі Китайської Народ
ної Республіки.

(ТАРС).

БК—00451 Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 51. Т. 5.000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі м. Олександрія, вул. Шевченка, 57.
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Перше Травня!
Хай живе велика партія кому

ністів, партія Леніна — Сталіна, 
загартований у боях авангард 
радянського народу, натхненник і 
організатор наших перемог!

(Із Закликів ЦК ВКП(б) до 1 Травня 1952 року).

Міжнародне свято 
трудящих

Сьогодні — день Першого 
Травня — свято міжнародної 
солідарності трудящих усього 
світу, бойовий огляд сил робіт
ничого класу, свято єднання і 
дружби народів, які борються 
за мир в усьому -світі.

Яскравим вогнем горить в 
рубінах кремлівських зірок 
весняне сонце. На Красній 
площі столиці нашої Батьків
щини — Москви, на вулицях 
радянських міст і сіл проходять 
святкові колони демонстрантів. 
У ранковому повітрі, під трав
невим небом гримить святкова 
музика, скрізь дзвенять радісні 
пісні. Весняний вітер колише 
червоні прапори.

Робітники, селяни та інтелі
генція нашої країни зустрі
чають Перше Травня в цьому 
році в обстановці нових велич
них перемог на всіх ділянках 
комуністичного будівництва. В 
результаті натхненної праці 
радянського народу промисло
ва могутність нашої Батьків
щина подвоїлась проти довоєн
ного рівня. На величезних 
просторах радянської землі 
успішно перетворюється приро
да, весь радянський народ само- 
вілЯГ з працює, споруджуючи 
великі сталінські будови, ство
рюючи матеріально-технічну 
базу комунізму. Величезних 
успіхів досягнуто в розвитку 
соціалістичного сільського гос
подарства. Невпинно зростає 
національний доход нашої краї
ни, кращає матеріальне стано
вище трудящих міста і села.

У цих перемогах з новою 
силою проявились величезні 
переваги радянського ладу, 
могутні рушійні сили соціаліс
тичного суспільства—його мо
рально-політична єдність, непо
рушна дружба народів, живот
ворний радянський патріотизм. 
Ці перемоги—результат гігант
ської безустанної діяльності 
нашої великої партії Леніна— 
Сталіна—натхненника і органі
затора боротьби радянського 
народу за комунізм.

Радянський Союз іде на чолі 
могутнього табору миру, демо
кратії і соціалізму. Успіхи ко
муністичного будівництва в на
шій країні дають великий прик

Урочисті засідання, присвячені Першому Травню
Вчора в святково прибраному 

театрі відбулося урочисте за
сідання виконкому міської Ради 
депутатів трудящих разом з 
представниками партійних, ком
сомольських, профспілкових і 
громадських організацій, прис
вячене Першому Травню.

Під довго нестихаючі оплески 
учасники засідання одностай
но обрали до складу почесної 
президії Політбюро ЦК ВКП(б) 

лад боротьби за здійснення 
найкращих сподівань усього 
передового і прогресивного 
людства. Використовуючи досвід 
країни соціалізму, спираючись 
на безкорисливу братерську до
помогу радянських народів, 
впевнено йдуть по шляху со
ціалізму трудящі країн народ
ної демократії, успішно будує 
нове життя великий китайсь
кий народ.

Інша картина в капіталістич
ному світі. Там з кожним днем 
посилюється нелюдська експлу
атація, зростають безробіття і 
масове зубожіння людей праці, 
жорстоких політичних репресій 
зазнає вільна думка, ліквіду
ються демократичні завоюван
ня. В погоні за максимальни
ми прибутками американо-анг- 
лійські імперіалісти намагають
ся завоювати світове пануван
ня, закабалити народи. З цією 
метою вони шалено готують 
війну проти СРСР і країн на
родної демократії. Ось уже 
більше 22 місяців, як вони ве
дуть агресивну війну проти ми
ролюбного корейського народу. 
Скандально провалившись у 
своїх намаганнях зламати ге
роїчний опір корейського на
роду і китайських доброволь
ців, американські розбійники 
почали підлу бактеріологічну 
війну. Мерзенні злочини крово
жерних американських інтер
вентів викликали гнівний про
тест і ненависть усього прогре
сивного людства.

Але як би не шаленіли ім
періалістичні розбійники, їх 
маячні авантюристичні плани 
зазнають повного провалу. Нема 
таких сил, які могли б пору
шити могутню єдність народів, 
що відстоюють справу миру.

У Радянському Союзі, в його 
миролюбній зовнішній політиці 
бачать трудящі всіх країн оплот 
миру й безпеки, здійснення 
своїх кращих надій і прагнень. 
Під керівництвом нашої бойо
вої, випробованої комуністич
ної партії, на чолі з великим 
вождем і вчителем товаришем 
Сталіним радянський народ 
твердо й упевнено йде в аван
гарді людства до перемоги ко
мунізму.

на чолі з вождем більшовиць
кої партії і радянського народу 
товаришем Й. В. Сталіним.

З доповіддю „Перше травня 
—день міжнародної солідарнос
ті трудящих, день братерства 
робітників усіх країн** виступив 
секретар Олександрійського 
міськкому КП(б)У т. Атанов.

29 квітня відбулося урочисте 
засідання виконкому районної 
Ради депутатів трудящих.

НА ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО СВЯТА
Взяті зобов'язання виконано

Радісне свято трудящих—Перше Травня колективи підпри
ємств тресту «Олександріявугілля» ознаменували достроковим ви
конанням взятих соціалістичних зобов’язань. Країні відвантаже
но додатково до квітневого плану тисячі тонн вугілля, кілька 
ешелонів брикету, вироблено тисячі кіловат-годин електроенергії.

Особливо чітко і злагоджено працювали Байдаківський 
вуглерозріз (начальник розрізу т. Філоненко, головний інженер 

І т. Артюхов, секретар партбюро т. Шаболтас, голова шахткому 
т. Посовський), Байдаківська брикетна фабрика (директор т. Фі- 
латов, головний інженер т. Кабризон, секретар партбюро т. Чур- 
син, голова фабкому т. Лантух), Олександрійська брикетна фаб
рика (директор т. Філінов, головний інженер т. Лопата, секретар 
партбюро т. Мироненко, голова фабкому т. Корсунський), шахта 
№2 (начальник т. Печковський, головний інженер т. Логвинен- 
ко, секретар партбюро т. Лебедєв, голова шахткому т. Лежанкпп), 
електростанція (директор т. Нюренберг, головний інженер т. Ко- 
сенко, секретар партбюро т. Бережний, голова місцевкому т. Ла- 
рионенко). Г. Альошин,

керуючий трестом „Олександріявугілля*.

Достойний подарунок
Тобі, Першотравень, підготу

вав достойний виробничий по
дарунок колектив рудоремонт- 
ного заводу. Чотирьохмісячпий 
план по випуску валової і то
варної продукції значно пере
вищений.

Високих показників у перед- 
травпевому змаганні добились 
механо-збиральпий цех (началь
ник комуніст т. Бржезпнський) 
і ливарний цех (начальник ко
муніст т. Гельман).

На заводі відзначилась брига
да сталеварів під керівництвом 
партгрупорга тов. Бражнікова.

Г. Коган, 
секретар парторганізації 
рудоремоитного заводу.
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Воля Сталіна, воля партії
Творчий порив

Гудуть електромотори екска
ватора. Могутні зуби сталевого 
ковша вгризаються в міцний 
грунт, залишаючи за собою 
блискучі сліди на ньому. Кіль
ка вправних рухів важілями і 
порода заповнює думкар. У за
писній книжці цифра 800 — 
завдання виконано, а до кіпця 
зміни ще три години.

Цього дня, порадившись з 
товаришами по бригаді, маши
ніст екскаватора комсомолець 
Леонід Хомич вирішив дати 
1400 кубометрів вскриші. Ще 
вчора після розмови з комуніс
тами Яковом Єременком і Пи
липом Малиновськпм Леонід 
прийшов до висновку, що треба 
і далі зменшувати кількість 
часу, що витрачається на за
вантаження вертушки. Добитися 
цього, як тепер підтверджува
лось практикою, можна шляхом 
зменшення кута повороту стрі
ли до 45 градусів і скорочен
ням часу на вибирання грунту. 
Крім того, треба правильно ви
бирати момент для розванта
ження ковша.

Пройшло ще дві години на
пруженої праці. В книжечці 
помічника з'явилась нова циф
ра—1200 кубометрів. Але що 
це? Уже протягом п'ятнадцяти 
хвилин простоює екскаватор. Із 
диспетчерської передали, що 
вертушка затримується на від
валах—пересуваються колії.

-Що ж це таке?—з триво
гою в голосі звернувся Леонід 
до парторга вуглерозрізу т. ПІа- 
болтаса, який щойпо прибув 
сюди поговорити з бригадою.

—Заспокойся, Льоня,—відка
зав той,—ще десять хвилин і 
вертушка буде тут.

Потім т. ІПаболтас підсів до 
товаришів і повідомив, що про 
успіх їхньої бригади знає вже

весь колектив. Трудящі вугле
розрізу, виконуючи соціалістич
не зобов'язання на честь Пер
шого травня, на 4 дні раніше 
строку завершили план вугле
видобутку і зняття напосів. 
Дружну товариську бесіду по
рушив гудок електровоза, який, 
подзвонюючи, наближався до 
екскаватора.

Як тільки встигає парторг 
бути там, де його тепла пора
да і допомога, як повітря, пот
рібні кожному робітникові? — 
подумав про себе машиніст, 
і попрямував до кабіни.

З новою силою запрацювали 
мотори. Упевнений, що більше 
ніяких затримок не буде, Лео
нід вправпо то посував важелі 
управління вперед, то подавав 
їх до себе. Важкий грунт, від
риваючись від ковша, з силою 
падав на дно думкара. 1300. 
1400.

Весело посміхаючись, вже 
1 стояли робітники чергової змі- 
. ни, а Леонід все не випускав 

важелів з рук.
Передаючи машину черговій 

зміні, Леоніду було приємно за 
себе і за товаришів. Прямуючи 
до адміністративного комбінату 
на робітничі збори, комсомо
лець Леонід Хомич згадав про 

' свій перший крок самостійної 
праці, про те, як він ще в ре
місничому училищі мріяв про 
сильні, складні машини. Тоді 
йому здавалось, що опапувати 
ними- -справа занадто важка. Це 
було три роки тому. А ’ зараз 
він ішов з високо піднесеною 
головою, упевнений в свої сили, 
гордий за свою спеціальність, 
за те, що він чесною працею 
вносить свій вклад у справу 
дальшого зміцнення могутності 
соціалістичної Вітчизни.

П. Царинний.

З честю дотримав слова в пе- 
редтравневому соціалістичному 
змаганні слюсар енергомонтажно- 
го управління Андрій Луб'яний. 
Квітневу виробничу норму він ви
конав на 170 процентів.

На знімку: А. Луб'яний.
Фото Г. Танського.

ОГО
Вони з честю дотримали слова

Сімнадцять бригад управлін
ня будівництва жител тресту 
«Олександріявуглерозріз» з чес
тю виконали взяті на себе пе- 
редтравневі соціалістичні зобо
в'язання.

У змаганні відзначились ком

сомольсько-молодіжна бригада 
мулярів т. Полосенка, бригада 
теслярів т. Іващенка.

Всі вони виконали у квітні нор
ми на 170—180 процентів.

І. Челапко, 
голова будівельного комітету.

Шахтарка
Завжди весела,
Наче пташина,
Дзвінко співає пісні.
Добре працює
В шахті дівчина,
Люди шанують її.
Праця для неї —
Гордість і слава,
Прикладом може служить.
Нашу шахтарку
Слухає лава—
В неї робота кипить.
Наше містечко
Нею гордиться,
Вміє вона працювать.
Норми виконувать
В неї повчіться.
Вчіться життя будувать. 
Завжди весела,
Наче пташина,
Дзвінко співає пісні.
В шахті працює
Лебідь Галина
Норми виконує
З честю свої.

Валентина СЕРГІЄНКО.
Селище Октябрське.

Шахтарський достаток
Зменшивши швидкість, Мос

квич» звернув наліво, і перед 
очима розкинулась панорама 
робітничих селищ.

За рулем власної автомаши
ни сидів начальник дільни
ці Петро Ярмолюк і ми з 
Іваном Мефодієвичем Осичен- 
ком.

Мій сусід, наваловідбійник 
по спеціальності, говорив про 
звичайні речі, але в кожному 
його слові відчувалась гордість 
за людей шахти, їх чудові спра
ви, щасливе життя.

На наших очах, — сказав 
він,—виросли ці робітничі се
лища. Двох і трьохповерхові 
будинки з паровим опаленням, 
бібліотеки, клуби, магазини. І 
все це для нас, радянських 
людей.

Напередодні свята десятки
■ гірників справили новосілля. 

Багатьох з них я відвідав. Доб
ре живуть шахтарі.

Хочу сказати й про себе. В 
моїй квартирі, яку я щойно 
одержав,—зеркальна шафа, пі- 
кільоване ліжко, швейна маши
на, багатоламповий радіоприй
мач «Мппск». Так, трохи було 
не забув про те, що купив мо
тоцикла, шкіряне пальто й іп.

Бюджет моєї сім'ї, яка скла
дається з чотирьох чоловік, не 
той, що в американського ро
бітника, який не може звести 
кіпців з кінцями. Я щомісяця 
заробляю дві з половиною—три 
тисячі карбованців. Це більше, 
ніж треба для культурного і 
заможного життя. Мій високий 
заробіток забезпечується стаха- 
новською працею. Я щодня ви
робляю по 160—170 процентів 
норми.

Та хіба можна заспокоїтись 
на таких показниках. Батьків
щині потрібпо більше вугілля

і я наполегливо удосконалюю 
свої методи роботи.

На шахті № 2 добре відоме 
ім'я стахановця - наваловідбій
ника т. Тернова. Заробляє він 
не менше, ніж я. Квартира в 
нього обставлена красивими 
меблями, сам він з смаком одя
гається. За останній час прид
бав мотоцикла та багато інших 
цінних речей.

Знатний гірник не тільки 
високопродуктивно працює, він 
вміє культурно відпочивати. 
Його часто можна бачити в пар
тійному кабінеті, в клубі, біб
ліотеці. Тов. ’Іернов дуже лю
бить книги. Він з захопленням 
прочитав С. Бабаєвського — 
«Світло над землею», В. Ажасва 
— «Далеко від Москви», Е. По- 
повкипа—«Чиста Криниця».

Часто зустрічаюсь в бібліо
теці з нашим почесним шахта
рем, наваловідбійником, Михай
лом Олексієвичем Ларионовим.

Заможно живе він. Будинок 
спорудив, сад посадив. Заробі
ток його теж високий. Воно й 
зрозуміло. В нашій країні хто 
добре працює, той багато й одер
жує.

Гірники—народ допитливий, 
він до знань прагне. Були у 
нас па дільниці мотористки Ла
риса Григоренко і Ганна Че
редниченко. Тепер вони вчать
ся в Чернівецькому державно
му університеті. Бурильник Во
лодимир Осадчий і електрослю
сар Микола Бурега—студенти 
Дніпропетровського гірничого' 
інституту. Чимало шахтарів 
вечірню школу робітничої ^мо
лоді відвідують.

Чудові наші будні. Серце на
повнюється гордістю і радістю 
за свою любиму радянську 

| Батьківщину.
Записав С. Петров.

<>Х>
Зразки стахановської праці

Всенародне свято Перше трав
ня передовики підприємства 
тресту «Олександріявуглероз
різ» ознаменували визначними 
трудовими успіхами.

Зразки високопродуктивної 
праці подали машиністи екска

ваторів Володимир Мещенко, 
Петро Лебединець, машиніст 
електровоза Олександр Осипен- 
ко, бригадир відвальників Ми
кола Випиченко. Ці стахановці 
вдвічі перевищили завдання.

Ф. Богданов.

Випереджаю час
Велике щастя жити і труди

тись з думою про благо і про
цвітання рідної Батьківщини, 
вкладати свою мирну працю у 
велику справу виконання ста
лінського плану будівництва 
комунізму. Усвідомлюючи це, 
я завжди прагну до того, щоб 
якнайпродуктивніше використа
ти кожну хвилину робочого 
часу.

Працюючи токарем по виго
товленню запасних частин для 
ремонту автомашин, мені за 
день доводиться обробляти кіль
ка видів деталей: розточувати 
підшипники, реставрувати цап- 
фи, виготовляти болти, гайки 
тощо. Це вимагає різного інст
рументу, на перестановку яко
го на токарному верстаті ви
трачається чимало часу.

Для того, щоб правильно 
спланувати свій робочий день, 
я зарані—до початку роботи 
дізнаюсь в майстра, які саме 

деталі доведеться обробляти. 
Потім підбираю інструмент, що 
мені буде потрібний в процесі 
роботи, закріплюю його в голов
ку різцедержателя. Підготував
ши робоче місце, приступаю до 
обробки деталей. Для підви
щення продуктивності праці 
прагпу удосконалювати вироб
ничі процеси. При виготовлен
ні болтів, наприклад, токарі в 
більшості користуються трьома 
різцями: різбовим, підрізним і 
відрізним. Я цю операцію ви
копую двома різцями: відріз
ним і різбовим, обертаючи їх в 

[ головці різцедержателя під пев
ним кутом. На цьому я еко- 

| номлю за зміну щонайменше 
півтори години, за які можна 
виготовити додатково 50—60 
болтів.

Дбаю я і про те, щоб про
довжити строк роботи різально
го інструменту. Цього добива
юсь зміненням кута заточував-

ня різців. Ось, наприклад, для 
оброблення деталі з м'якого ме
талу рекомендується заточува
ти різець під кутом 6—8 гра
дусів. В процесі роботи я ви
рішив збільшити цей кут до 12 
градусів. Збільшення кута дає 
вільний вихід стружці, змен

шує тиснення її на різець, що 
в свою чергу знижує темпера
туру його нагрівання і різець 
тоді не так швидко спрацьо
вується.

Такі та багато інших на пер
ший погляд дрібниць дають ме
ні змогу працювати високопро

дуктивно. Підвищенню продук
тивності праці сприяє також 
старапне вивчення і втілення у 
виробничу практику досвіду ро
боти новаторів нашої країни. 
Часто я обмінююся своїм дос
відом з робітниками майстерні 
і сам запозичаю у них.

Я змагаюся зі своїм напар
ником токарем т. Бондаренком. 
Ставши на передтравневу ста- 
хановську вахту, ми зобов'яза
лись викопати по дві з поло
виною місячних норми, зеко
номити багато матеріалів і 
електроенергії, знизити собівар
тість продукції. Слово у нас 
не розійшлося з ділом. Кожний 
з нас виконав понад три мі
сячних завдання. Я особисто в 
цьому році маю на своєму 
рахунку 17 місячних норм. Та
кий мій подарунок всенародно
му святу—Першотравню.

І. Коваль, 
токар механічної майстерні 

автотранспортної контори тресту 
' „Укрвуглемонтаж".
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нас веде вперед до перемог
Дошка пошани
За постановою виконкому районної Ради 

.депутатів трудящих і райкому КП(б)У від 27 
квітня 1952 року за успішне виконання вес
няних польових робіт І державного плану 
1 кварталу на районну Дошку пошани зано
сяться:

1. Радгосп „Комінтерн" —директор радгоспу т. Є. П. 
Нікітін, секретар парторганізації т. П. П. Кучерявий, голова

| робітничого комітету т. В. М. Мірошниченко, секретар 
* комсомольської організації т. М. Ф. Бєляєв.

2. Олександрійський кінзавод—директор кінзаводу т. П. К. 
Солістий, секретар парторганізації т. Р. Д. Заболотний, 
голова робітничого комітету т. М. О. Тютюнник, секретар 
комсомольської організації т. Я. Я. Буша.

3. Олександрійська МТС—директор МТС т. С. Д. Горбен- 
ко, заступник директора МТС по політчастині т. І. Я. 
Шорін, голова робітничого комітету т. П. С. Черевко, секре
тар комсомольської організації т. О. В. Карпенко.

4. Колгосп імені Карла Маркса—голова колгоспу т. В. С. 
Ткаченко, секретар комсомольської організації т. С. І. Гелюк.

5. Колгосп імені Сталіна, Бандурівської сільради —голова 
І колгоспу т. Г. К. Буйнов, секретар парторганізації т. О. Т.

Зінченко, секретар комсомольської організації т. М. І. Губа.
6. Колгосп імені Петровського—голова колгоспу т. С. А. 

Теличко, секретар парторганізації т. О. В. Гребінченко, 
секретар комсомольської організації т. М. О. Зраенко.

7. Колгосп імені 18 з'їзду ВКП(б)—голова колгоспу т. Л. 3. 
Дубовенко, секретар парторганізації С. М. Чередниченко,

| секретар комсомольської організації т. Я. С. Вишневецький.
8. Тракторна бригада №9 Олександрійської МТС, що 

обслуговує колгосп .Шлях до соціалізму",—бригадир т. Р. Т. 
Яиенко.

9. Тракторна бригада Лі/З Користівської МТС, що обслу
говує колгосп .Оборона країни",—бригадир т. Г. Т. Колесник.

10. Тракторна бригада Лі 11 Олександрійської МТС, що 
обслуговує колгосп імені 18 партконференції, — бригадир 
т. Т. Г. Крючков.

11. Рільнича бригада №2 колгоспу „Шлях до соціалізму" 
—бригадир т. О. М. Хоцький.

12. Городня бригада колгоспу „Комунар" — бригадир 
т. К. І. Ладиченко.

/3. Бригада по кормодобуванню колгоспу імені Жданова 
—бригадир т. О. Є. Жениленко.

14. Тракторист тракторної бригади ЛіЗ Олександрій
ської МТС т. С. А. Сергіенко

15. Буряководна ланка колгоспу .Перше травня"—ланкова 
т. В. С. Овсянникова.

16 Залізнична станція Користівка—начальник станції 
т. С. П. Безкровний, секретар парторганізації т. М. Д. 
Письменний, голова місцевкому т. І. 3. Бугайченко, секретар 
комсомольської організації т. А. Ф. Андрієнко.

17. Райфінвідділ—завідуючий т. Ф. М. Кислиця, секретар 
■ комсомольської організації т. К. М Кобзар.

Благородні прагнення
На мою долю випала велика 

честь. Я був учасником рес
публіканської наради передови
ків бурякосіяння Української 
РСР, яка відбулася в столиці 
Радянської України м. Києві у 
березні цього року.

Наш колгосп щорічно виро
щує непогані врожаї. Ось і 
минулого року ми зібрали з 
кожного з 50 гектарів посіву 
по 184 центнери цукрових бу
ряків. За здані державі 9.202 
центнери цукрової сировини 
колгосп одержав близько 100 
тисяч карбованців грішми, 
6.462 кілограми цукру та 3.600 
центнерів жому.

Але те, що я почув на рес
публіканській нараді, змусило 
переглянути оцінку нашої ро
боти.

По приїзду додому я розпо
вів колгоспникам, як окремі 
передовики добиваються значно 
вищих урожаїв. Це пробудило 
у буряководів нові сили. Коли 
до цього ми зобов'язались ви
ростити по 300 центнерів бу
ряків з гектара, то тепер лан
ки Сфросинії Палажінської та 
Ніни Шевченко вирішили зма
гатись за 400—450 центнерів 
цукрових буряків з гектара.

Взимку вони створювали не
обхідні умови для одержання 
високого врожаю — значно пе
ревиконали зобов'язання по ви

везенню на ділянки місцевих 
добрив. Весняну сівбу цієї 
культури на всій площі 60 гек
тар ми провели в стислі стро
ки, скоротивши її на три дні 
в порівнянні з 1951 роком. Всі 
плантації слідом за посівом об
копані краєвими ловчими ка
навками.

Всі передпосівні роботи про
ведені на значно вищому рівні 
агротехніки, ніж торік. Одно
часно з посівом в рядки вне
сено по ЗО кілограмів бурого 
вугілля, 200 кілограмів супер
фосфату, ЗО кілограм азотних 
і 30 кілограм калійних добрив 
на гектар посіву.

Зацікавив мене досвід окре
мих передовиків, які в корені 
буряків, що досягли вже 200 
грам, вносили знову насіння 
буряків. Це призводило до ін
тенсивного росту коренів і уро
жай цукрових буряків від цьо
го збільшувався на 300—400 
центнерів на гектарі.

Правда, ця робота ще надто 
трудомістка в умовах нашого 
колгоспу, але ми вирішили вже 
цього року зробити досліди на 
окремих ділянках з тим, щоб 
у майбутньому цей агрозахід 
застосувати у нашому вироб
ництві на великих масивах.

3. Меткий, 
агроном колгоспу імені 18 з їзду 

ВКП(б).

Святкова 
Олександрія

Чудовий весняний вечір опус
тився на землю. В місті і на 
його околицях спалахнули свят
кові вогні. Море мерехтливого 
електричного сяйва залило ву
лиці, скверн і майдани, що одяг- 
лися в нарядне травневе вбран
ня.

Тисячі олександрійців, запов
нивши тротуари, любуються 
фасадами будинків, що прикра
сились кумачем прапорів, ло
зунгів, портретами вождів 
більшовицької партії Леніна і 
Сталіна. На великих багряних 
полотнищах пламеніють Першо
травневі Заклики ЦК ВКП(б):

—Хай живе великий Союз 
Радянських Соціалістичних Рес
публік—твердиня дружби і сла
ви народів нашої країни, не
зламний оплот миру в усьому 
світі!

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

Особливо привабливий вигляд 
набрала вулиця Жовтнева. Вог
ні ілюмінацій на будинку трес
ту иОлександріявугілля“ осві
тили карту великих будов ко
мунізму, що символізує велич 
нашої неосяжної Батьківщини. 

Численні транспаранти на 
корпусах будинків говорять про 
випущену понад план продук 
цію, про зекономлені державні 
кошти. Новими перемогами у 
праці на славу любимої Віт
чизни ознаменували трудящі 
міста Першотравень.

В людському потоці, що все 
збільшувався, можна було зуст
ріти шахтарів, які в подарунок 
святу видобули сотні тонн ву
гілля понад план, ливарників, 
які випустили багато продукції 
в рахунок травня, стахановців 
різних спеціальностей. Імена 
200 кращих виробничників, які 
з честю виконали перед і равне- 
ві соціалістичні зобов'язання, 
занесені на обласну, міську та 
трестівські Дошки пошани. Тут 
бригадир наваловідбійників 
шахти №2 т. Фіртич, машиніст 
екскаватора Байдаківського 
вуглерозрізу т. Єременко, зас
тупник начальника котельного 
цеху електростанції т. Кирпи- 
та, машиніст електровоза шах
ти №3 т. Тяглий, сталевар ру- 
доремонтного заводу т. Браж- 
ников.

До пізнього вечора відчува
лось пожвавлення в різних 
кінцях міста. Довго не зачиня
лись двері магазинів. Олександ- 
рійці робили останні святкові 
покупки. А з вікон клубів і 
квартир линули назустріч ди
ханню квітучої весни звуки му
зики, пісні.

Здравствуй Першотравень!
С. МІркотан.

Безмежне поле заповнює не- 
вгамонний гул тракторів. З най
ближчої машини, на якій грай
ливо розвівається червоний 
прапорець, вітер доносить піс
ню. Вона лине у весняну даль.

—Мм железньїм конем
Все поля обойдем,

Соберем и посеем. и вспашем...
Упевнено йде трактор. Його 

кермо в надійних руках ком
сомольця—тракториста бригади 
Користівської МТС Івана Авра- 
менка.

ІЦе напередодні весняної сів
би він поставив собі за мету 
— працювати високопродуктив
но і лише високоякісно.

З цією думкою водив він 
трактора і залишав його. Не
рідко у вільні години радився 
з товаришами, як краще вико
ристати машину.

З перших днів польових ро
біт Іван Авраменко добивається

Розмова подруг
Ясний місяць усміхається згори,
Десь гудуть весні назустріч трактори. 
Йду з подругами я з клубу, з репетиції. 
(Роль виконую Ганнусі білолицьої).

Та Ганнуся білолиця—ланкова.
То не роль моя—то я жива:
Як і в неї, в мене в ланці сім дівчат 
Й так завзято вони вміють працювать.

Електричні в селі світяться вогні, 
Грає радіо. Як весело мені!

—Слухайте, подруги,—каже Катя,— 
Справді весело живеться нам, дівчата...
А я вчора про Америку читала
Про нове зростання злиднів 

там я взнала.

Бідна дівчина—американка Зея 
Безробітна, хоч вона і іивея.
Без квартири, голодує, 
Хазяї вигнали на вулицю її.

Хоч від нас й далеко Зея та,
Та до неї наша пісня доліта.
1 за те, щоб мир вітав весь світ, 
її підпис під Відозвою стоїть!

Оксана МАКОВЕЦЬКА.
с. Ворошиловка.

МЕХАНІЗА ТОРИ
значного перевиконання норми 
виробітку. На його тракторі за
майорів червоний прапорець 
кращого механізатора бригади.

За цей прапорець боролись 
й інші трактористи бригади. 
Але він незмінно залишався на 
одному тракторі.

І хоч всі механізатори що
дня виконували і перевикону
вали норму, та Івана Авраменка 
ніхто не перегнав.

...Тракторна бригада № З 
успішно завершила сівбу ран
ніх колоскових культур. 15 
квітня дирекція Користівської 
МТС вручила їй перехідний 
Червоний прапор.

—Будемо працювати ще кра
ще,—зобов'язались механізато
ри,—міцно триматимемо Черво
ний прапор у своїх руках.

Бригадир Гаврило Колес
ник вишукує нові резерви 
для підвищення продуктивності 

тракторів, уточняє маршрути 
кожної машини, суворо слідкує 
за графіком технічного догля
ду, розповідає про досвід робо
ти кращих механізаторів країни 
і про досвід тракториста брига
ди Івана Авраменка.

Напередодні міжнародного 
свята—Першого травня механі
затори бригади підвели підсум
ки своєї роботи.

Весняна сівба успішно за
вершена. Договірні зобов'язан
ня з колгоспом на весняно-по
льових роботах виконані у най
кращі строки. Виробіток на 
15-сильний трактор становить 
117,5 гектара умовної оранки.

Нині у трактористів велика 
радість. їхня бригада занесена 
на районну Дошку пошани.

З новою силою працюють за
раз механізатори.

М. Бородавкин.
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ Виробничі успіхи трудящих Китаю 
на честь 1 Травня

☆

Підприємства Олексан
дрії, які з честю викона
ли свої передтравневі 
зобов'язання, занесені на 
міську Дошку пошани. 

«Я
На знімку: міська Дош

ка пошани.

Фото. С. Міркотана.

☆

ПЕКІН. 29 квітня. (ТАРС). На
передодні Першого травня, як 
повідомляє газета „Гунженьжібао", 
трудящі Китаю пишуть голові 
Мао Цзе-дуну листи, в яких пові
домляють про свої виробничі 
успіхи.

Колектив текстильної фабрики 
в Цзіньчжоу повідомляє, що зав
дання першого кварталу фабрика 
виконала на 13 днів раніше стро
ку. Випуск продукції першого 
сорту збільшився до 96 процен
тів замість 85 процентів у минуло
му році.

Про свої виробничі успіхи пи
шуть також робітники інших 
підприємств: механічного заводу 
в Цзінані, Харбінських залізнич
них майстерень, другої пошивної 
фабрики в Харбіні.

Великих трудових успіхів, як 
відзначає газета „Гуанміижібао", 
добилися в передтравневому зма
ганні робітники Пекіна і його 
передмість.

44 державних підприємства 
Мукдена достроково виконали 
квітневий виробничий план.

Новий провал намагань англо-америнанського блоку 
зірвати розробку положення про право народів І націй 

на самовизначення

Новосілля шахтарів
Десятки сімей вугільників 

Олександрії зустрічають Пер
шотравень в нових, благо
устроєних квартирах.

Напередодні всенародного 
свята справили новосілля пере
дові гірники шахти .№2 навало
відбійники Іван Осиченко, Іван 
Бурцев, Федір Кочерга, стволо
вий Вініамін Гончар і інші.

Нова поліклініка
Місто шахтарів збагатилось 

новим лікувальним закладом. 
В робітничому селищі Победа 
колектив управління будівниц
тва жител тресту „Олексан
дріявуглерозріз" здав в експлу
атацію приміщення, в якому 
розміститься поліклініка.

Відкриття ЛІТНЬОГО 
спортивного сезону 
27 квітня на стадіоні добро

вільного спортивного товарист
ва „Шахтар" парадом фізкуль
турників відкрився літній спор
тивний сезон.

Капітани команд баскетболь
ної—т. Ларионов, футбольної 
рудоремонтного заводу — 
т. Приходько, чемпіон по лег
кій атлетиці і рекордсменка 
серед жінок—т. Мелешкіна під
няли прапор відкриття сезону.

Після параду відбулися спор
тивні змагання по футболу, 
баскетболу, волейболу, легкій 
атлетиці та показові виступи 
спортивної школи по гімнасти
ці.

Обладнано цех 
кондитерських 

виробів
Вчора видана перша продук

ція з нового кондитерського 
цеху при міськторгвідділі.

У великому асортименті тут 
виготовляються тістечка, пи
ріжки, здобні булочки та інші 
кондитерські вироби.

Кілька днів тому розпочав 
випуск продукції і цех безалко
гольних напоїв.

„Під ЗОЛОТИМ 
орлом"

Колектив Олександрійського 
театру імені Саксаганського 
підготував і поставив п'єсу 
лауреата Сталінської премії 
Ярослава Галана „Під золотим 
орлом" у поставі режисера 
С. Вазліна.

Нова вистава користується 
великим успіхом у трудящих 
міста.

Відкрито бакалійно- 
гастрономічний 

магазин
По вулиці Жовтневій відкри

то новий бакалійно-гастроно
мічний магазин міськзміштор- 
гу. Тут у великому виборі кон
дитерські вироби, гастрономіч
ні та інші товари широкого 
вжитку.

Для обслуговування населен
ня в Першотравневі дні відкри
то 28 лотків для продажу мо
розива, сітро та інше.

Духовий оркестр 
гірничопромислового 

училища
Духовий оркестр у складі 25 

чоловік організовано при пер
шому гірничопромисловому 
училищі.

Молоді музиканти візьмуть 
участь у першотравневому па
раді трудящих нашого міста.

Дитячі концерти 
художньої 

самодіяльності
Вихованці Войнівського ди

тячого будинку імені Фрунзе 
до першотравневих свят підго
тували великий концерт худож
ньої самодіяльності. У програ
мі пісні радянських компози
торів, танці, акробатичні впра
ви та інше.

29 квітня вихованці дитбу
динку виступили на сцені місь
кого театру і продемонструва
ли учасникам урочистих зборів 
свою художню майстерність.

Колгоспний парк
Парк на площі одного гек

тара посадили цього року кол
госпники артілі імені Сталіна, 
Бандурівської сільради. В мо
лодому парку обладнано спор
тивний майданчик, волейболь
ну площадку.

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). 24 квітня 
на засіданні 8-ї сесії комісії в пи
танні про права людини, що зай
мається підготовкою проектів між
народних пактів про права люди
ни, колоніальні держави, які на
магаються всякими способами пе
решкодити здійсненню прав наро
дів і націй на самовизначення, за
знали нової поразки.

Комісія в питанні про права 
людини прийняла таку резолюцію 
за пропозицією представника Індії 
з включеними до неї поправками, 
внесеними представниками Поль
щі і Єгипту.

„Комісія в питанні про права 
людини пропонує Економічній і 
Соціальній раді прийняти і пере
дати Генеральній Асамблеї нижче- 
наведену резолюцію, складену у 
відповідності з резолюцією Ге
неральної Асамблеї, яка стосує
ться додержання в міжнародному 
плані права народів і націй па 
самовизначення;

беручи до уваги, що надзвичай
но важливо покласти край рабст
ву народів і націй, так само як і 
рабству окремих осіб, бо рабство 
людини порушує основні права 
людини, як вони проголошуються 
в загальній декларації прав лю
дини;

беручи до уваги, що таке рабст
во існує, коли та або інша держа
ва тримає в своїх руках долю ін
шого народу;

беручи до уваги, що метою ста
тей 1 і 55 Статуту організації 
Об'єднаних націй є розвиток друж
ніх відносин між націями на ос
нові поважання принципу рівно
правності і самовизначення наро
дів для зміцнення загального миру;

ПОЛЮВАННЯ В ПАМПАСАХ, або...

Генеральна Асамблея рекомен-
1 ДУє:

1. Щоб держави—члени органі
зації Об'єднаних націй підтриму-

, вали принцип самовизначення на
родів і націй і поважали їх неза
лежність;

2. Щоб держави—члени орга
нізації Об'єднаних націй визнава
ли і заохочували здійснення пра
ва на самовизначення перебуваю
чих під їх управлінням народів, 
які населяють несамоврядовувані 
та підопічні території, і надавали 
їм це право, коли вони вимага
ють самоврядування, встановлю
ючи при цьому народні побажан
ня з допомогою в тому числі 
плебісцитів, проваджених під ке
рівництвом організації Об'єднаних 
націй".

За цю резолюцію було подано 
) 1 голосів. Проти голосували пред
ставники США, Англії, Франції, 
Бельгії і Австралії. •

Представники США і Франції 
намагались протипоставити цій 
резолюції свої резолюції, мета 
яких ввести в оману громадську 
думку і перешкодити розробці ре
комендації Генеральній Асамблеї 
в питанні про право народів і на
цій на самовизначення.

Цей маневр американо-англій- 
ського блоку закінчився провалом. 
Представник США змушений був 
зняти з голосування свою резо
люцію. Французька резолюція бу
ла відхилена.

Газета „Нью-Йорк тайме" пи
ше, що прийняття комісією в пи
танні про права людини індійсь
кої резолюції є черговою пораз
кою колоніальних держав.

В КРАЇНАХ КАПІТАЛУ

„Американці, забирайтесь додому!"
Недавно в італійському місті 

Неаполі спалахнули масові анти- 
американські демонстрації студен
тів і молоді. На приміщенні уні
верситету були вивішені великі 
плакати з написами: „Бон амери
канців із Італії!". Студенти зустрі
чали свистом проїжджаючих аме
риканських офіцерів. Власті вчи
нили звірячу розправу з моло
дими патріотами, кинувши проти 
них загони поліцейських. Сто 
студентів було поранено, чотирис
та — арештовано.

Наприкінці березня трудящі 
міста Пізи провели загальний 
страйк протесту проти рішення 
властей флорентійського військо
вого округу про передачу амери
канським’ окупантам для воєнної
бази прибережні смуги між міста- | 
ми Піза та Ліворно. Під час страй- ! 
ку трудящі організували демон
страції, вимагаючи скасування 
цього рішення. Поліція атакувала 
демонстрантів, пустивши в хід 
сльозоточиві гази. Але репресії 
уряду тільки посилюють гнів 
народу. Населення окупованих 
американцями італійських міст— 
Ліворно, Пізи, Неаполя, Флорен
ції і інших—організовує демон
страції і мітинги протесту, вима
гаючи виводу із Італії американ
ських військ.

Такі демонстрації відбуваються 
і в інших країнах Західної Європи, 
де американські імперіалісти нама
гаються улаштуватися, щоб вико

ристати територію і населення 
цих країн для воєнних авантюр 
проти Радянського Союзу і країн 
народної демократії. Свою нена
висть до американських окупантів, 
які нахабно господарюють на 
чужій землі, народи цих країн 
виражають різними способами. В 
містах кидаються у вічі написи на 
фасадах будинків, на парапетах 
мостів, на фабричних трубах і 
навіть на стінах казарм. Ці напи
си гласять на всіх мовах: „Амери
канці, забирайтесь додому!"

У Франції робітники відмов
ляються працювати на американ- 

; ських окупантів. Трудящі зрива- 
I ють демонстрування американ

ських кінофільмів, організовують 
масові виступи під лозунгами: 
„Американці, в Америку!", „Ми 
самі хочемо бути господарями в 
своїй країні!", „Наше життя не 
продається!". Недавно, наприклад, 
півтори тисячі мешканців міста 
Сет зібрались на мітинг протесту 
проти стоянки в порту двох амери
канських міноносців і проти по
літики підготовки війни.

Недивлячись на суворі умови 
окупаційного режиму, шириться 

,„рух проти ремілітаризації, за 
укладення мирного договору і 
вивід окупаційних військ із Захід
ної Німеччини. І тут почастішали 
випадки антиамериканських демон
страцій. Наприклад, під час демон
страції 20 тисяч німецьких юнаків 
і дівчат біля скелі Лорелей на 

Рейні молодь на очах у поліцей
ських сміливо заявляла: „Амери
канці, забирайтесь додому!".

Минуло лише сім років з того 
часу, коли завдяки перемогам 
Радянської Армії Європа була 
визволена від гітлерівців. Але 
тепер французькі, італійські, ан
глійські, бельгійські, датські, 
норвезькі патріоти змушені знову 
боротися за визволення від нових 
окупантів — американських ім
періалістів.

Жахливі злодіяння американ
ських агресорів, які вживають 
варварську бактеріологічну зброю 
проти населення Кореї і Китаю, 
наочно показало народам Європи, 
яку долю готують для них палії 
війни. Ці злодіяння викликали 
гнів і ненависть чесних людей у 
всьому світі. Народи Франції, 
Італії, Англії і інших країн одно
стайно вимагають суворого пока
рання американських злочинців, 
які вживають бактеріологічну 
зброю.

Народи Європи, як і всі інші 
свободолюбиві народи, сповнені 
ненавистю до американських 
паліїв війни, які одержимі боже
вільним прагненням підкорити 
весь світ. З кожним днем стає 
все яснішим, що злочинні плани 
американського імперіалізму в 
Європі, як і у всьому світі, неми
нуче приречені на провал.

В. Боровський.

Старання Вашінгтона укласти на основі пресловутого „зако
ну про взаємне забезпечення безпеки" двосторонні воєнні угоди 
з країнами Латинської Америки наштовхуються на великий опір. 
Мексіка відмовилась укласти подібну угоду. Чілі, Бразілія, Ко
лумбія, Еквадор і Куба також прагнуть ухилитися від неї.

(З газет).

...УКЛАДЕННЯ ДВОСТОРОННІХ ВОЄННИХ УГОД 
З КРАЇНАМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Рис. Бор. Єфімова (Прескліше РАТАУ).

Греко-турецькі переговори
Очолювана прем'єр-міністром 

Мендересом турецька урядова 
делегація, яка прибула вчора в 
Афіни, зустрілася з виконуючим ' 
обов'язки прем'єр-міністра Греції 
Венізелосом та іншими урядовими 
діячами. Судячи з повідомлення 
газети „Елефтерія", греко-турець
кі переговори стосуються багатьох

воєнних питань, аж до призначен
ня командуючого сухопутними 
силами обох країн і питання про 
воєнне співробітництво з тітов- 
ською Югославією, питання про 
створення так зв. командування в 
східній частині Середземного мо
ря і підпорядкування цьому коман
дуванню морських сил обох країн.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА

РАВ
ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, 

МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

День більшовицької преси
Сорок років тому, 5^травня 

1912 року, вийшов у світ пер
ший номер масової більшовиць
кої газети «Правда». Вона 
була заснована за вказівкою 
В. І. Леніна з ініціативи 
И. В. Сталіна. Під керівницт
вом товариша Сталіна був під
готовлений перший номер га
зети.

Вихід масової більшовицької 
газети «Правда» став справж
нім святом трудящих. 11а честь 
з'явлення «Правди» було вирі
шено вважати 5 травня Днем 
більшовицької преси. Цей день 
став у нашій країні бойовим 
оглядом сил радянської преси, 
що веде невтомну боротьбу за 
торжество комунізму.

За роки радянської влади 
преса в нашій країні виросла 
в могутню силу. В СРСР ви
дається понад 8.000 газет з 
разовим тиражем близько 40 
мільйонів екземплярів. Газети 
виходять на мовах всіх народів 
Радянського Союзу.

Більшовицька преса глибоко 
ідейна, правдива, справді на
родна. Вона є найсильнішою, 
найгострішою зброєю нашої 
партії. Більшовицька преса 
виступає, як колективний про
пагандист, агітатор і оргапіза- 

мас. Вона неустанно несе 
Т? широкі маси ідеї Леніна — 

‘Сталіна, згуртовує наш народ 
на боротьбу за здійснення ве
ликих завдань комуністичного 

будівництва. На прикладі преси 
”вС?СР і її величезного досвіду 

вчаться працівники преси країн 
народної демократії.

Більшовицька преса стала 
могутньою зброєю партії в бо
ротьбі за всесвітньоісторичні 
перетворення нашої країни. На 
її сторінках записаний героїч
ний літопис боротьби радянсь
кого народу за перемогу со
ціалізму. Наша преса воодушев- 
ляла радянських людей на ве
ликі подвиги у священній бо
ротьбі за честь і незалежність 
соціалістичної Батьківщини.

У післявоєнні роки радянсь
ка преса і її багатомільйонна 
армія авторського активу, ро
бітничих і сільських кореспон
дентів допомагали партії орга
нізувати всенародне соціаліс
тичне змагання за дострокове 
виконання п'ятирічки. Наша 
преса активно бореться за нові 
досягнення промисловості, сіль
ського господарства, соціаліс
тичної культури, за створення 
гігантських каналів і гідро
електростанцій, за перетворен
ня природи, за втілення в жит
тя великих сталінських накрес
лень про будівництво кому
нізму.

Виставка українського образотворчого 
мистецтва у Львові

ЛЬВІВ. В обласній картинній 
галереї відкрилась виставка тво
рів радянського українського об
разотворчого мистецтва, що екс
понувались у 1951 році в Москві, 
на декаді українського мистецтва

Більшовицька преса вірно 
служить радянському народу, 
великій справі комунізму. Ні 
в одній капіталістичній країні 
нема і не може бути такої 
свободи преси, як в СРСР; ні 
в одній країні не виходить 
такої кількості газет для робіт
ників і селян, як у нас. Наші 
газети ведуть всю свою роботу 
за активною участю самих 
робітників, селян, радянської 
інтелігенції.

На відміну від буржуазних 
газет, що роздувають за указ
кою американських імперіаліс
тів пропаганду нової світової 
війни, комуністична преса 
виступає за мир і дружбу між 
народами, є вірним поборником 
справи миру в усьому світі.

Великі і відповідальні зав
дання стоять перед більшовиць
кою пресою. Наші газети покли
кані на своїх сторінках роз'яс
нювати політику партії і Ра
дянського уряду, виховувати 
трудящих в дусі радянського 
патріотизму і дружби народів, 
мобілізувати їх па успішне ви
конання всіх завдань держави.

Стінні газети, що виходять 
на підприємствах, покликані 
широко висвітлювати хід соціа
лістичного змагання, досягнен
ня стахановців. Вони повинні 
невтомно боротись за дострокове 
виконання виробничих планів, 
за відмінну якість продукції, 
за зниження собівартості, за 
економію сировини і матеріалів.

Обов'язок низової преси па 
селі—всебічно допомагати пар
тійним організаціям залучати 
маси у соціалістичне змагання, 
виховувати колгоспників, пра
цівників радгоспів і МТС в дусі 
комуністичного ставлення до 
праці, до громадської власності, 
до інтересів держави, рішуче 
боротись з порушниками трудо
вої дисципліни.

Ці завдання стінні газети 
зможуть успішно виконати лише 
при умові, коли партійні органі
зації будуть повсякденно пода
вати їм допомогу, керувати і 
спрямовувати їх діяльність. 
Перед стінними газетами, як і 
перед всією більшовицькою 
пресою, стоїть завдання сміли
во розгортати критику і само
критику, рішуче боротись проти 
пережитків капіталізму у сві
домості людей, проти старого, 
коєного, відсталого, зміцнювати 
і розширювати свої зв'язки з 
масами.

День більшовицької преси— 
всенародне свято, бойовий огляд 
преси партії Леніна—Сталіна, 
яка веде наш народ до торжес
тва комунізму.

і літератури. В залах розміщено 
до 150 експонатів-картин, скульп
тур, акварельних малюнків. Вис
тавка користується великим ус
піхом.

(РАТАУ),
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В. 1. Ленін, Й. В. Сталін і В. М. Молотов у редакції Центрального Органу 
РСДРП(б)—„Правда" в 1917 році. З малюнка П. Васильєва.

Всен
Радісно зустріла столиця на

шої Батьківщини — Москва 
міжнародне свято трудящих.

В урочисто-святковому вбран
ні Красна площа. 11а трибунах 
—члени ЦК ВКІІ(б), депутати 
Верховпої Ради СРСР і Верхов
них Рад союзних республік, 
міністри, Герої Радянського 
Союзу і Герої Соціалістичної 
Праці, лауреати Сталінських 
премій, передові люди промис
ловості, будов і транспорту, 
науки, техніки, культури, майс
три соціалістичного землероб
ства, генерали, адмірали і офі
цери, а також іноземні гості.

Па самій площі і прилеглих 
до неї вулицях вишикувались 

[ готові до параду війська.
Погляди присутніх звернуті до 

І ленінського Мавзолею. По пло
щі лунає грім оплесків. На три- 

I буну Мавзолею піднімається 
товариш її. В. Сталін, товари
ші В. М. Молотов, Г. М. Мален- 
ков, Л. П. Берія, К. Є. Вороши- 
лов, А. 1. Мікоян, М. 0. Булга- 
нін, Л. М. Каганович, А. А. 
Андреєв, М. С. Хрущов, 0. М. 
Косигін, М. М. ПІверник, М. А. 
Суслов, П. К. Пономаренко, 
М. Ф. ПІкірятов.

Товариш Сталін тепло і сер
дечно вітає присутніх на площі. 
Довго не стихає захоплена ова
ція на честь товариша Сталіна, 
на честь керівників партії і 
уряду.

10 годин ранку. З Спаських 
воріт Кремля виїжджає Маршал 
Радянського Союзу Л.О. Гово- 
ров, який приймає парад. Після 
прийняття рапорту від коман
дуючого парадом генерал-пол
ковника 11. А. Артем'сва і 
об'їзду військ, він піднімаєть
ся на трибуну Мавзолею і 
звертається з промовою до

Завтра — День 

більшовицької преси

ародне свято
воїнів Радянської Армії, до 
трудящих нашої країни, до 
зарубіжних гостей.

Після подачі команди почи
нається парад. Урочистий марш 
відкривають слухачі військових 
академій. Над площею показа
лись могутні повітряні кораблі. 
З величезною швидкістю про
носяться реактивні випищувачі.

Парад триває. Колони війсь
кових моряків змінюють кур
санти Московського червоно- 
прапорного піхотного училища, 
прикордонники. Потім появля
ються найбільш юні учасники 
параду—суворовці і нахімовці. 
Через площу проходить кінно
та, піхотинці роблять свій марш 
на машинах.

На площу вступають части
ни сталінської артилерії. Повз 
трибуну проходять знамениті 
«катюші», грізні самохідні 
гармати, важкі танки «ИС».

Парад закінчено. Він ще раз 
наочно продемонстрував могут
ню силу великої Радянської 
держави—оплоту миру в усьо
му світі.

Демонстрацію трудящих від
криває колона знатних москви
чів, які супроводжують прапор 
Московської Ради.

Появляються піонери. Від ко
лони відділяється учениця пер
шого класу 612-ї середньої 
школи Віра Кондакова. Вона 
збігає на трибуну Мавзолею, 
підходить до їїосифа Віссаріо- 
повича Сталіна і під захоплені 
оплески всіх присутніх підно
сить йому букет квітів.

По площі проходять демонст
ранти всіх районів столиці.

Над колонами—любовно при
крашені квітами портрети В. І. 
Леніна, Й. В. Сталіна, керів

ників партії і уряду. Вся пло
ща від краю до краю виблис
кує, переливається яскравими 
барвами травневого свята.

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

Ці слова заклику Централь
ного Комітету ВКП(б) накрес
лені на багатьох транспаран
тах і плакатах, які несуть де
монстранти.

Мальовничі панно і плакати 
розповідають про успіхи, здо
буті трудящими Радянського 
Союзу за минулий рік. Почут
тя, що сповнюють серця всіх 
радянських людей, демонстран
ти висловлюють у вітальних ви
гуках, якими невпинно оголо
шується широка площа:

—Слава партії Лепіна— 
Сталіна!

—Хай живе товариш Сталін! 
—Товаришеві Сталіну—ура! 
Тисячі людей виголошують 

слова глибокої подяки героїчній 
партії комуністів, Радянському 
урядові, товаришеві Сталіну за 
батьківське піклування про бла
го і щастя народу.

6 годин тривав святковий по
хід москвичів. Понад мільйон 
чоловік взяли участь у демон
страції.

О 10 годині вечора на озна
менування 1 Травня в Москві 
проведено салют 20 артилерійсь
кими залпами.* *

Святкування 1 Травня пере
творилось по всій країні в мо
гутню демонстрацію незламної 
морально - політичної єдності 
трудящих нашої Батьківщини, 
їх найглибшої любові і відда
ності партії більшовиків, ра
дянському урядові, великому 
Сталіну. (ТАРС).
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Могутня зброя більшовицької партії
5 травня 1912 року в Петер

бурзі вийшов перший номер 
щоденної ленінсько-сталінської 
газети «Правда». День народ
ження «Правди» став традицій
ним святом більшовицької преси 
в нашій країні, днем всенарод
ного огляду роботи газет і 
журналів.

Створення масової робітничої 
газети «Правда» було величез
ною подією в житті партії біль
шовиків і в розвитку револю
ційного руху. «Правда» 1912 
року,—писав товариш Сталін, 
—це закладка фундаменту для 
перемоги більшовизму в 1917 
році». Через «Правду партія 
виховувала і готувала робіт- 
пичий клас до вирішальних 
боїв, які завершились перемо
гою Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

Більшовицька преса—могут
ній засіб пропаганди, агітації 
й організації мас. «Преса,—вка
зує товариш II. В. Сталін,— 
найсильніша зброя, з допомо
гою якої партія щодня, щого
дини говорить з робітничим 
класом своєю, потрібного їй 
мовою». Починаючи з ленін
ської «Искрьі» і сталінської 

Брдзольї», більшовицька преса 
завжди є не тільки колектив
ним агітатором і пропагандис
том, але й колективним органі
затором трудящих мас.

Історія більшовицької преси 
невіддільна від історії великої 
партії Леніна—Сталіна. Будучи 
вірним помічником комуністич
ної партії, наша більшовицька 
преса несе в маси ідеї марксиз- 
му-ленінізму. Вона завжди була 
і залишається найсильнішою 
зброєю партії в її непримирен
ній боротьбі ііротп опортуніс
тів усіх мастей, проти всяких 
проявів ворожої нам буржуаз
ної ідеології і, насамперед, 
ідеології буржуазного націо
налізму і космополітизму, проти 
всіх зрадників інтересів народу, 
ворогів соціалізму.

Буржуазні уряди спекулюють 
лозунгом свобода друку». Нас
правді в капіталістичних краї
нах цією свободою користуєть
ся сама лише буржуазія, в 
руках якої зосереджена вся 
преса і яка використовує про
дажних буржуазних писак для 
отруєння свідомості трудящих 
реакційними ідеями. Робітничу 
пресу там жорстоко пересліду
ють, забороняють, редакторів і 
співробітників робітничих газет 
арештовують, кидають в тюрми.

Радянська влада вперше в 
історії забезпечила трудящим 
не на словах, а на ділі справ
жню свободу друку, створила 
робітникам і селянам усі мож
ливості для видання своїх ма
сових газет, журналів, книг у 
великих тиражах, що немисли
ме в умовах капіталізму. В роз
мові з іноземними робітниками 
в листопаді 1927 року товариш 
Сталін говорив: «Придивіться 
до умов життя в СРСР, обій
діть робітничі- райони, і ви 
зрозумієте, що найкращі дру
карні, найкращі будинки преси, 
цілі фабрики паперу, цілі заво
ди фарб, необхідних для друку, 
величезні палаци для зборів,— 
все це і багато іншого, необ
хідного для свободи друку ро
бітничого класу, знаходиться 
цілком і повністю в розпоряд
женні робітничого класу і 
трудящих мас. Це й називаєть-

I ся у нас свободою друку для
І робітничого класу .
і Більшовицька партія і това

риш її. В. Сталін завжди вияв
ляли і виявляють величезне пік
лування про зміцнення і зростан
ня преси, умноження її зв'язків
3 масами, підготовку численних 
кадрів кваліфікованих журна
лістів з робітників і селян. Са
ме тому преса Радянського Сою
зу зростає і міцніє рік у рік, 
все більше виходить в нашій 
країні газет, збільшується їх 
тираж.

Тепер в Радянському Союзі 
видається понад 8.000 газет і 
більше 1.400 журналів. Щоден
ний тираж газет досягає 40 
мільйонів примірників. Мільйо
нами примірників обчислюєть
ся щорічний випуск нашими 
видавництвами художньої, по
літичної, технічної, наукової й 

’ іншої літератури.
Великою подією в ідейному 

житті комуністичної партії і 
всього радянського народу є 
випуск мільйонними тиражами
4 видання Творів В. І. Леніна 
і першого видання Творів її. В. 
Сталіна. Па геніальних працях 
В. 1. Леніна і ҐІ. В. Сталіна 
вчаться жити й перемагати сот
ні мільйонів людей, з допомо
гою їх оволодівають марксист
сько-ленінською теорією, загар
товуються ідейно кадри більшо
вицької преси.

Газети, журнали і книги в 
СРСР виходять мовами всіх на
родів. На Україні тепер видає
ться 1190 газет, з них близько 
800 міських і районних. Разо
вий тираж усіх цих газет ста
новить близько 5 мільйонів 
примірників.

У радянській країні народив
ся і набрав величезного поши
рення такий масовпй вид пре
си, як стінні газети і бойові 
листки на підприємствах і в 
колгоспах, що забезпечує всім 
робітникам, селянам і службов
цям можливість брати участь в 
більшовицькій пресі.

Більшовицька преса відігра
ла велику роль у боротьбі за 
індустріалізацію країни і колек
тивізацію сільського господар
ства. Вона організовувала трудя- 

| щих на боротьбу за виконання 
і перевиконання планів сталін
ських п'ятирічок, за побудову 
соціалізму в СРСР. Під час Ве
ликої Вітчизняної війни преса 
була бойовим помічником пар
тії в справі мобілізації всіх сил 
нашого народу на розгром во
рога. Не менш важливу роль 
викопує наша преса і в після
воєнні роки мирного господар
ського розвитку.

Вихована на славних тради
ціях ленінсько - сталінської 
«Правдьі», на її багатющому 
досвіді—більшовицька преса ви
росла у величезну силу, вона 
стала найбільш авторитетною 
пресою в світі. Її сила—в ідей
ності, в більшовицькій прип- 
ципіальності і правдивості, в 
нерозривному зв'язку з масами. 
Прекрасною формою зв'язку на
шої преси з масами є робсіль- 
корівський рух, який являє 
собою могутній важіль розвит
ку критики і-самокритики. Лис
ти читачів також відіграють 
важливу роль у розширенні 
зв'язків газет з масами.

Керуючись вказівками това
риша Сталіна про те, що пре
са повинна рости не щодня, а 

щогодини, редакції газет мають 
дедалі більше поширювати і 
зміцнювати зв'язки з масами, 
поліп иі у вати роботу з робсіль- 
корами і читачами, чуйно при
слухатись до голосу мас, до 
пропозицій і сигналів робсіль- 
корів і читачів, які допомага
ють вчаспо виявляти і усувати 
хиби і помилки в роботі, під
тримувати і поширювати все 
нове, передове. Редакції газет 
повинні забезпечити своєчасне 
реагування на всі листи і про
позиції робсількорів і читачів.

В умовах поступового пере
ходу від соціалізму до кому
нізму завдання комуністичного 
виховання нашого народу на
буває першорядного значення. 
Священний обов'язок наших 
газет і журналів—подавати пос
тійну допомогу партії в підви
щенні теоретичного рівня й 
ідейного загартування наших 
кадрів, у комуністичному ви
хованні широких народних мас. 
Радянська преса покликана ви
ховувати у трудящих комуніс
тичне ставлення до праці, до 
соціалістичної власності, до ви
робничої і державної дисциплі
ни. На основі більшовицької 
критики і самокритики вона 
повинна викривати й усувати 
все, що заважає нашому наро
дові йти вперед, до комунізму, 
повинна організовувати трудя
щих міста і села на виконан
ня і перевиконання виробни
чих планів, господарсько-полі
тичних кампаній, виховувати 
їх в дусі дружбп народів, по
лум'яного радянського патріо
тизму, беззавітної любові і від
даності нашій соціалістичній 
Батьківщині, більшовицькій 
партії і великому вождю трудя
щих товаришеві II. В. Сталіну.

Беручи активну участь у ро
боті промисловості, транспорту, 
сільського господарства, газети 
допомагають трудівникам міста 
і села широко впроваджувати у 
виробництво досягнення передо
вої радянської науки і техніки, 
досвід стахановців, новаторів ви
робництва, організують всена
родне соціалістичне змагання за 
підвищення продуктивності пра
ці і поліпшення якості продук
ції, за повне використання ма
шин і устаткування, за масове 
освоєння прогресивних норм і 
збільшення надпланових нагро
маджень, за щораз нові успіхи 
в розвитку народного госпо
дарства і культури.

Створена Леніним і Сталіним, 
радянська, преса є найбільш 
передовою, найбільш високо
ідейною в світі. Вона являє со
бою зразок для преси країн на
родної демократії. Радянська 
преса безустанно викриває під
лі плапи і підступи паліїв но
вої війни, виступає як справж
ній борець за мир і дружбу 
між народами, за зміцнення 
могутнього табору миру, демо
кратії і соціалізму.

У день 40-річного ювілею 
газети «Правда» працівники 
більшовицької преси і вся ба
гатомільйонна армія робсілько
рів ще тісніше згуртують свої 
ряди навколо більшовицької 
партії і великого вождя народів 
товариша II. В. Сталіна, ще 
вище піднесуть прапор бороть- 

і би за торжество комунізму.
І. Шишлов.

З перших днів своєї діяльності газета „Правда'1 стояла в центрі 
боротьби за партійність, за створення масової робітничої революційної 
партії більшовицької партії. Царський уряд переслідував „Правду", 
штрафував, конфісковував за вміщення статей, що не подобались 
цензурі, за два з половиною роки вісім раз закривав її, але при актив
ній підтримці десятків тисяч передових робітників „Правда" знову 
виходила під новою, схожою назвою, продовжуючи нести в широкі 
маси трудящих ідеї Леніна—Сталіна.

На знімку: заголовки більшовицької газети „Правда", під якими 
вона виходила з 5 травня (22 квітня) 1912 р. по 21 (8) липня 1914 р„ 
і будинок №11 по вулиці Іванівській в Петербурзі, де в 1914 
році містилась редакція „Правдьі".

Прескліше РАТАУ.

Підвищувати роль 
стінної преси 

(ЗАМ/СТЬ ОГЛЯДУ СТІНГАЗЕТ)
Більшовицька принциповість 

і оперативність в роботі — ось 
ті основні завдапня, що їх ста
вить перед собою редколегія 
стінної газети тресту «Укрвуг- 
лемоптаж».

Перед нами черговий номер 
газети. На великому аркуші па
перу дбайливо виведено заголо
вок: «Монтажник». Тут же 
вдало підібрані малюнки про 
великі будови в нашій країні.- 
Хоч за розміром стінгазета й 
велика, але статті й замітки 
вміщуються в ній невеликі. Це 
дає можливість освітлювати най
важливіші питання життя ко
лективу.

Передова, як правило, при
свячується черговим господар
сько-політичним завданням, які 
треба вирішити трудящим уп
равління тресту. До участі в 
газеті редколегія залучає ба
гатьох працівників. В № 4, на
приклад, виступило 9 товари- 

1 шів. Серед них секретар парт
бюро т. Савчеико, начальник 
сектору праці і зарплати т. Ру- 
сов та інші.

Особливу увагу привертає 
юмористичний відділ «Монтаж
ника». В ньому редколегія вмі
щує карикатури з дотепними 
підтекстовками. Ось на малюн
ку карта розміщення будов 
тресту в кабінеті начальника 
планового відділу т. Домбсько- 
го. Кружечками визначено міс
ця, де він майже не буває—їх 
багато. Над кріслом завідуючо
го прапорець — тут він буває 
найбільше. Тов. Капарського 
газета критикує за погану ро
боту над підвищенням свого 
ідейно-теоретичного рівня. В 
інших замітках піддаються гост
рій критиці бюрократизм і не- 
поворотливість окремих праців
ників.

«Монтажник» виходить регу
лярно-двічі на місяць. Кож
ного разу перед випуском стін
газети збирається редколегія. 
Вона обговорює окремі критич
ні замітки, підбирає тему чер
гового номера, до якого треба 
підготувати матеріал. Всі члени 
редколегії мають навантаження: 
один робить малюнки, інші — 
складають підтекстовки, готу
ють статті і замітки.

Актуальність питань, залу
чення широкого авторського 
активу і дійовість вміщених ма
теріалів—результат правильно
го повсякденного керівництва 
стінною газетою з боку первин
ної парторганізації. Партбюро 
слідкує, щоб всі критичні за
мітки не залишалися без реа
гування, що в значній мірі під
вищує авторитет газети, її ор
ганізаторську роль.

Змістовні, приваблюючі стін
ні газети випускаються на^іах- 
ті №2, на Байдаківському|^- 
лерозрізі, у міськзмішторзі та 
багатьох інших підприємствах, 
будовах та установах міста.

Проте, окремі стінгазети ллє 
не позбулися серйозних 
ліків у своїй роботі. Стінна га
зета «Будівельник» будівельно
го управління Семенівського 
тресту виходить лише раз на 
місяць. Майже в кожному но
мері газети виступають одні і 
ті ж автори, допускаються зайві 
повторення. В №3, наприклад, 
вміщено передову статтю «До
стойно зустрінемо Перше трав
ня». В ній згадувалось про пе
редових людей будови. Поруч 
вміщено статтю секретаря комі
тету комсомолу, в якій зпову 
повторюються прізвища тих са
мих людей. Статті пишуться 
великі, але поверхові, в них 
не ставляться конкретні зав
дання, що їх повинні виріши
ти будівельники.

Редактор т. Гаркуша не за
лучає до участі у випуску стін
газети членів редколегії й ак
тивістів, а все робить сам, то
му й газета виходить скучна, 
нерегулярно. Партбюро (секре
тар т. Ломопос) мало приділяє 
уваги газеті, не допомагає ред
колегії у піднесенні ідейного 
змісту і дійовості матеріалів.

Одним з найважливіших зав
дань партійних організацій є 
постійний контроль і допо
мога в піднесенні рівня низо
вої преси. Треба, щоб наші 
стінні газети па основі розгор
тання більшовицької критики і 
самокритики сприяли дальшо
му піднесенню свідомості і куль
тури широких мас трудящих.
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Першотравневі торжества 
в столиці Радянської України

З почуттям величезної гор
дості за свою Радянську Бать
ківщину, безмежної любові і 
відданості своєму великому 
вождю і вчителю товаришеві 
Сталіну зустріли свято весни і 
миру трудящі столиці Радянсь
кої України.

На фасадах будинків—полот
нища з портретами В. 1. Леніна 
і И. В. Сталіна, керівників пар
тії і уряду. На кумачевих пра
порах накреслено Першотравне
ві Заклики ЦК ВКП(б). Всюди 
встановлені мальовничі панно, 
транспаранти, діаграми, які ві
дображають велич і .могутність 
соціалістичної держави, мирну 
працю радянських людей.

Величний і урочистий в свят
ковому наряді Хрещатик. Перед 
урядовою трибуною — величез
ний портрет Й. В. Сталіна.

О 10 годині ранку на урядо
ву трибуну піднімаються керів
ники КІІ(б) України і уряду 
Української РСР тт.Л. Г. Мель- 
ников, Д. С. Коротченко, М. С. 
Гречуха, 0. 1. Кириченко, І.Д. 
Назаренко, Л. Р. Корнісць, І. С. 
Бенін, Г. Б. Гришко, О. А. 
Гриза і інші.

Командуючий військами Київ
ського військового округу гвар
дії генерал-полковник А. А. 
Гречко об'їжджає війська, що 
вишикувались для параду, і 
поздоровляє їх з міжнародним 
святом трудящих—днем Першо
го травня.

Святкова демонстрація в Олександрії
Свіжий сонячний ранок напов- 

^щвся веселим, бадьорим людсь- 
л.іМ гоміном. Місто в нарядно
му вбранні. Весняний вітерець 
злегка колише на будинках пра
пори, зелені верхівки дерев. З 

кінців чути пісні, музику.
11 годин. Оркестр заграв уро

чистий марш. Почалася першо- 
травнева демонстрація трудя
щих Олександрії. ГІовз трибуну, 
що встановлена на майдані дві
чі Героя Радянського Союзу 
гвардії генерал-лейтенанта 11. К. 
Кошового, проходять вихованці 
дитячого будинку № 3 імені 
Сталіна. Вони несуть прапори, 
великий портрет вождя радян
ського народу, найкращого дру
га дітей Йосифа Віссаріоновича 
Сталіна. Дзвінке «ура на честь 
рідного Сталіна виривається з 
дитячих грудей.

Йдуть учні шкіл міста, слуха
чі педучилища, медшколи й ін. 
їх колони уквітчані яскрави
ми весняними фарбами.

Чеканним кроком проходять 
трудові резерви. Життєрадісні

У колгоспі імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, стінні 
газети і польовкп виходять у 
всіх трьох рільничих та двох 
тракторних бригадах і на тва
ринницькій фермі.

Лише за чотири місяці цього 
року в колгоспі випущено по
над 50 стінгазет і польовок.

Наша стінна преса стала 
справжнім, бойовим, колектив
ним пропагандистом, агітатором 
і організатором колгоспників і 
механізаторів на боротьбу за 
виконання взятих соціалістич
них зобов'язань.

Починається парад військ. 
Кияни і численні гості палко 
аплодують рідній Радянській 
Армії, яку зростила велика пар
тія Леніна—Сталіна, і яка на
дійно стоїть па варті миру і 
безпеки нашої Батьківщини.

Після параду військ Київсь
кого гарнізону почалася де
монстрація/ Святковий похід 
трудящих відкрила колона пра
пороносців підприємств і уста
нов Києва. Па асфальтову гладь 
центральної магістралі всту
пають школярі.

—Спасибі рідному і любимо
му Сталіну за щасливе радісне 
дитинство!—ці слова, накрес
лені золотом і квітами, пливуть 
над колонами співаючої і радіс
ної дітвори.

Потім на Хрещатик вступа
ють фізкультурники. Чемпіони 
і рекордсмени несуть численні 
кубки і призи, вимпели і гра
моти.

Широким потоком ідуть ко
лони демонстрантів—колективи 
заводів і фабрик, вищих учбо
вих закладів, науково-дослідних 
інститутів. З закопною гордістю 
рапортують кияни про вироб
ничі успіхи у боротьбі за до
строкове виконання плану 1952 
року. Десятки підприємств міс
та ще напередодні свята поча
ли працювати в рахунок трав
ня. Багато колективів успішно 
справились з почесними замов
леннями для великих будов ко

юнаки зустріли свято знач
ними успіхами у навчанні. Не
забаром вони поповнять друж
ну робітничу сім'ю.

В одній святковій шерензі 
прямують і люди старшого по
коління. Гордо несуть вони 
прапори, Першотравневі Закли
ки ЦК ВКП(б). Гірники шахт, 
вугільники Байдаківського роз
різу в численних транспарантах 
звітують про свої успіхи. Тися
чами тонп надпланового вугіл
ля ознаменували вони свято. В 
перших рядах кращі люди— 
почесні шахтарі - орденоносні 
тт. Сичов, Ларионов, Унтілов 
та багато інших. Міцно трима
ють вони в руках червоні пра
пори трудових перемог.

Проїжджають автомашини з 
макетами потужних екскавато
рів і іншої вугільної техніки. 
А за ними йдуть будівельники, 
робітники заводів і .фабрик, про
мислових артілей. ІІде трудова 
Олександрія.

Раз у раз чути здравиці на 
честь партії більшовиків, Ра

Бойовий ПОМІЧНИК
Учителька комсомолка Ва

лентина Чугуй у тракторній 
бригаді т. Бульби за період 
весняно-польових робіт випус
тила 12 польовок. Так уже по
велося в бригаді, що в час пе
резміни трактористи сходяться 
до тракторного вагончика, щоб 
послухати бесіду агітатора, по
читати свіжий номер стінної 
газети, в якій висвітлюються 
трудові діла механізаторів.

Був час, коли тракторист 
Андрій Пономаренко, який що
дня перевиконував свої завдан
ня, лишався невдоволення ро

мунізму. Урочисто гримлять ор
кестри, радісно дзвенять пісні, 
які славлять радянську Вітчиз
ну. Демонстранти несуть обви
ті червоним бархатом величез
ні портрети В. І. Леніна і 11. В. 
Сталіна, членів Політбюро ЦК 
ВКП(б), портрети керівників 
братніх компартій, громадських 
діячів і видатних борців за мир 
зарубіжних країн.

«Світові—мир!», «Ми вима
гаємо миру!», «Мир переможе 
війну!».

—Мир!—це слово—над кож- 
пою колоною.

—Хай живе прапороносець 
миру великий Сталін!—з усіх 
кінців лупають вигуки на честь 
любимого вождя.

Святкова демонстрація тру
дящих Києва була виявом не
зламної морально-політичної єд
ності і монолітної згуртованос
ті українського народу навко
ло більшовицької партії, його 
безмежної любові і відданості 
великому вождю і вчителю то
варишеві її. В. Сталіну, його 
рішимості зміцнювати могут
ність соціалістичної Вітчизни 
оплоту миру і безпеки народів.

У святковому поході взяли 
[ участь близько 400 тисяч киян.

Багатолюдні демонстрації від- 
| булися також у всіх містах і 

селах Радянської України.
(РАТАУ).

дянського уряду, на честь то
вариша Сталіна.

Ось знову з'являються ді
ти. Це—колони шкіл району. 
Учні Мартоіванівської школи 
одягнені в національні костю
ми 16 республік великого Ра
дянського Союзу. Це символ не
порушної дружби народів нашої 
країни.

В святковій демонстрації ми 
бачимо хліборобів району. Вони 
з гордістю пронесли багаточп- 
слепні транспаранти, що роз
повідають про їх успіхи і пла
ни на майбутнє. За ними про
ходять фізкультурники міста.

На багатьох плакатах демон
странти висловлювали непохит
ну волю радянського народу в 
його боротьбі за мир. ■

Понад годину тривала свят
кова демонстрація трудящих 
міста й району. В ній взяло 
участь близько 20 тисяч чоло
вік. Першотравнева демонстра
ція пройшла в обстановці ве
личезного політичного підне- 

1сення.

ботою змінного тракториста Ми
коли Коробки.

Після виступу польовкп та 
допомоги т. Пономаренка трак
торист т. Коробка став працю
вати значно краще, а згодом 
добився перевиконання норм 
виробітку.

У першій рільничій бригаді 
Йосипа Мірошниченка редактор 
Віра Зінченко з редколегією 
випустили 10 польовок.

Стінна преса нашого кол
госпу—надійна опора і бойовий 
помічник парторганізації.

Г. Давніченко.

Б айда кінський вуглерозріз— 
переможець у змаганні

Рішенням ВИРПС І Міністерства вугільної про
мисловості по підсумках Всесоюзного соціалістично
го змагання за перший квартал 1952 року Байдаків- 
ському вуглерозрізу присуджено третю премію в 50 
тисяч карбованців.

З цього приводу міністр вугільної промисловос
ті т. Засядько надіслав вітальну телеграму, в якій 
поздоровляє робітників, робітниць, Інженерів, тех
ніків і службовців з виробничою перемогою, здобу
тою в передтравневому соціалістичному змаганні.

В телеграмі висловлюється впевненість у тому, 
що колектив не зупиниться на досягнутому і на ос
нові широко розгорнутого соціалістичного змагання 
за достойну зустріч Дня шахтаря доб'ється нових 
успіхів у виконанні державного плану і збереже по- 

і чесне місце в передових рядах кращих підприємств 
) | 1 організацій Міністерства.

В ці дні колектив вуглерозрізу ще вище підносить 
темпи роботи, відвантажує країні тисячі тонн вугілля 

І понад план.

Трудові успіхи цегельників
Змагаючись за дострокове ви

конання плану па честь Пер
шого травня, колектив цегель
ного заводу № 1 на 5 днів ра
ніше строку завершив квітневу 
виробничу програму з усіх по
казників. Достроково також ви
конаний план чотирьох міся
ців. За три місяці і 25 днів 
квітня заводом випущено буді
вельної цегли майже на 2 міль
йони штук більше, ніж за цей

Зобов'язання виконано
Зобов'язання, взяті на честь 

Першого травня, колектив Олек
сандрійської швейної фабрики 
успішно здійснив.

У передтравневому змаганні 
відзначилась зміна т. Пожаро- 
вої, бригади тт. Ляшенко, Мо
розової, Карпінської, Ільченко, 
Костенко, які виконали норми

Раніше
Трудівники Олександрійсько

го млина № 2 відзначили Пер
ше травня успішним виконан
ням своїх передтравневих зобо
в'язань. Квітневий виробничий 
план перевиконано. 

Москва. Висотна споруда на Котельнинькій набережній. 
Фото Н. Грановського. Прес кліше ТАРС,

же час в минулому році.
Кращих показників досягла 

зміна формувальників т. Воло
ка, а також зміна майстра 
т. Корчукова.

Набагато перевищили свої 
передтравневі соціалістичні зо
бов'язання шихтовниця Надія 
Дякова, різальниця Валентина 
Засядько та інші.

В. Сахацький, 
директор цегельного 

заводу № 1.

виробітку на 130—200 про
центів.

Колектив фабрики бореться 
за те, щоб виконати план пер
шого півріччя по випуску ва
лової продукції і асортименту 
до 25 червня.

0. Ковальов, 
директор швейної фабрики.

строку
Першість у змаганні завою

вали працівники маслоцеху, які 
добились виходу олії 25,6 про
цента замість встановленого 
плану 23,5 процента.

С. Демочко.



4 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Неділя, 4 травня 1952 р.

АЛБАНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
МАЛЕНЬНА КРАЇНА МУЖНЬОГО 

НАРОДУ
Албанія -гірська країна, роз- | 

ташована на Валканському І 
півострові. В надрах її багато і 
нафти, залізної і мідної руди і 
та інших корисних копалин.

Територія Албанії дорівнює 
28,7 тисячі квадратних кіло
метрів, а її населення, за да
ними 1949 року, становить 
1.177.400 чоловік, з них 95 
процентів — албанці. Основне 
заняття населення—землероб
ство і скотарство.

Історичне минуле албанського 
народу сповнене тяжких випро
бувань, довгої і впертої героїч
ної боротьби з численними іно
земними поневолювачами—рим
лянами, візантійцями, турками. 
В XV столітті при підтримці 
слов'янських народів албан
ський народ під керівництвом 
свого національного героя Геор
гія Кастріота Скандербега про
тягом двадцяти п'яти років про
вадив героїчну боротьбу проти 
турецьких загарбників і визво
лив від них майже всю свою 
землю. Лише через 11 років 
після смерті Скандербега, в 1479 
році, султанська Турція знову 
підкорила Албанію.

Визволилась Албанія від ту
рецького іга тільки в 1912 ро
ці в результаті першої балкан- 
ської війни. Але замість ту
рецького іга вона потрапила в 
рабство до імперіалістів СІНА, 
Англії, Франції, Німеччини та 
інших країн, які встановили 
над нею свій протекторат.

Перемога Великої Жовтневої 
соціалістичної революції викли
кала в Албанії могутнє підне
сення національно-визвольного 
руху. „

В 1920 році представники 
албанського народу на з'їзді в 
м. Лушпіс відкинули протекто
рат імперіалістичних держав і 
проголосили Албанію незалеж
ною державою. Але владу за
хопила до своїх рук купка зрад-

лив від них майже всю

ників інтересів народу, ставле
ників феодальної знаті на чолі 
з Ахметом Зогу, яка встанови
ла в Албанії кривавий режим, 

У квітні 1939 року Албанію 
окупувала фашистська Італія. 
Албанський народ ні на хви
лину не припиняв героїчного 
опору італійським фашистським 
загарбникам. Боротьбу албан
ського народу очолили кому
ністи, керовані вождем албан
ського народу Енвером Ходжа. 
В країні широко розгорнувся 
партизанський рух, всі сили на
роду були 
ротьбу за

Велика
ДЯІІСЬКОГО 

ко-фашистських загарбників ви
кликала небачене піднесення 
визвольної боротьби албансько
го народу. В результаті вели
чезних поразок, що їх зазна
ли гітлерівські армії на радян
сько-німецькому фронті, албан
ський народ, під керівництвом 
своєї славної комуністичної 
партії, розгромив окупантів і 
всіх внутрішніх ворогів і 29 
листопада 1944 року назавжди 
очистив від них свою землю. 
Провалились також усі підступи 
англо-американських імперіалі
стів, які прагнули перетворити 
Албанію в свою колонію.

11 січпя 1946 року Албанію 
було проголошено незалежною 
народно-демократичною респуб
лікою. Па основі міцного союзу 
робітничого класу з селянством, 
при керівній ролі робітничого 
класу, очолюваного Албанською 
комуністичною партією (нині 
Албанською партією праці), зав
дяки пепорушній дружбі з СРСР 
і безкорисливій допомозі радян
ського народу албанський на
род зміцнив народно-демокра
тичний лад і забезпечив вели
кі успіхи в розвитку країни по 
шляху до соціалізму.

мобілізовані на бо- 
визволення країни. 
Вітчизняна війна ра- 
народу проти німець-

Зростання матеріального добробуту і культури
З'єднаний непорушними уза

ми братерської дружби і спів
робітництва з народами Радян
ського Союзу і країн народної 
демократії, албанський народ 
впевнено йде вперед по шляху 
безперервного піднесення свого 
матеріального добробуту і куль
тури.

Робітничий клас Албанії, ке
рований Албанською партією 
праці, очолює боротьбу албан
ського народу за будівництво 
нового життя. Через виробничі 
ради на підприємствах робітни
ки беруть активну участь в 
управлінні виробництвом. По
над 90 процентів робітників 
об'єднані в профспілках. 
Профспілки беруть участь у 
розробленні трудового законо
давства. Введені восьмигодин
ний робочий день, двотижневі 
оплачувані відпустки і держав
не соціальне страхування.

Велику увагу народно-демо
кратичний уряд Албанії приді
ляє охороні здоров'я трудящих. 
У 1939 році в Албанії було 
всього 8 лікарень з 810 ліжка
ми. Ці лікарні були зосередже
ні в містах; на селі, де дуже 
поширена була малярія і епіде
мічні захворювання, лікарень 
зовсім не було. В 1948 році 
в країні вже було 40 лікарень 
з 2680 ліжками, а в 1949 році 
асигнування на утримання і 
розширення сітки лікарень були 
збільшені в 2,5 раза проти по
переднього року. Величезне 
піклування партія і уряд прояв
ляють про матерів і' дітей, про 
соціальне забезпечення трудя
щих.

До визволення від феодально- 
імперіалістичного гніту понад 
80 процентів населення Албанії 
було неписьменним. У країні 
було всього 11 середніх шкіл 
і жодного вищого учбового за
кладу. Народно-демократичний 
уряд і Албанська партія праці 
здійснили в країні обов'язкову

Вид на площу Скандербега в Тірані.

Освіту.безплатну початкову 
Кількість початкових і серед
ніх шкіл, а також учнів у 
них і вчителів збільшилась у 
три рази порівняно з 1939 
роком. Створені три інститути 
—педагогічний, сільськогоспо
дарський і політехнічний. Сотні 
албанців навчаються у вузах 
СРСР і країн народної демо
кратії.

Під благотворним впливом 
найпередовішої в світі радян
ської літератури зростає і роз
вивається література народно- 
демократичної Албанії. Албан
ський народ має багатий фоль
клор. Після визволення країни 
народний епос збагатився тема
ми національно-визвольної вій
ни, великої і непорушної друж
би з радянським народом, без
межної любові і відданості ал
банського народу великому 
вождю і визволителю товарише
ві її. В. Сталіну.

Великі успіхи досягнуті в 
розвитку мистецтва албансько
го народу. В Тірані відкрито 
художній музей з трьома відді-

На шляхах до соціалізму
Народно - демократичний уряд 

нової Албанії відразу ж після 
приходу до влади 
фабрики, заводи, 
зв'язку, зосередив 
жави всю велику і 
мисловість.

Націоналізація
і фінансів дала можливість спря
мувати розвиток усієї економіки 
країни за єдиним державним пла
ном. Спираючись на величезну 
безкорисливу допомогу Радянсь
кого Союзу, албанський народ 
закладає фундамент соціалістич
ної економіки в країні, створює 
матеріально-технічну базу соціа
лізму. Прискореним темпом роз
вивається велика промисловість, 
завдяки якій підвищується пито
ма вага і політичний вплив робіт
ничого класу, зміцнюється його 
керівна роль у країні. Швидке 
зростання кооперування і механі
зації в сільському господарстві 
підриває економічне коріння кур
кульства, зміцнює союз робітни
чого класу Албанії з широкими 
масами трудового 
сприяє зміцненню 
кратичного ладу.

На кінець 1950 
валової продукції 
і промкооперації Албанії переви
щила довоєнний 1938 рік в 7,3 
раза. Гірничодобувна промисло
вість Албанії зросла порівняно з
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націоналізував 
банки, засоби 
у руках дер- 
середню про-

промисловості

селянства, 
народно-демо-

року вартість 
промисловості

довоєнним рівнем на 373,4 про. 
цента, обробна—на ЗОЇ процент. 
У країні збудовано потужну гідро-

В цеху цукрового заводу 
місті Корча. На передньому пла
ні—передовик виробництва Вамо 
ШАК1Р1. За видатні успіхи в ро
боті він нагороджений „Медал
лю праці".

в

електростанцію імені Леніна, став 
до ладу новий текстильний ком
бінат імені Сталіна з річною про
дуктивністю в 20 мільйонів метрів 
тканин і цукровий комбінат, який 
повністю забезпечує потреби всієї 
країни в цукрі. Методами народ
ної будови збудовано першу в 
країні залізницю. Тепер вона вже 
з'єднує м. Тірану з портом Дур- 
рес, з містами Печін і Ельбасан. 
В Албанії безперервно зростають 
міста, з'являються робітничі се
лища навколо нових підприємств, 
гірничих розробок, нафтопромис
лів, споруджені сотні кілометрів 
нових впорядкованих доріг, які 
з'єднують між собою раніше 
ізольовані області.

Радянський Союз постачає Ал
банії машини, верстати, мотори. 
Радянські спеціалісти допомагають 
албанському народу будувати 
електростанції, промислові під
приємства, готувати кадри квалі
фікованих робітників.

Великі успіхи досягнуті в роз
витку сільського господарства 
народно - демократичної Албанії. 
В результаті проведеної аграрної 
реформи 70 тисяч безземельних і 
малоземельних селян, або 46 про
центів усіх селян, одержали зем
лю. В 1950 році посівна площа в 
Албанії порівняно з довоєнною

збільшилась на 52,2 процента. На 
південному сході країни, поблизу 
м. Корча, провадяться великі ро
боти по осушенню болот навколо 
озера Малік. Крім оздоровлення 
району від малярії, селяни одер
жать 10 тисяч гектарів нових ро
дючих земель. Вода з цих болот 
осушувальними каналами відво
диться на 20—30 кілометрів у бік 
для зрошення величезної площі 
раніше безводних земель.

Сільське господарство Албанії 
розвивається по шляху соціалізму. 
Трудове селянство дедалі більше 
об'єднується в сільськогосподар
ські кооперативи. Спираючись на 
потужну сільськогосподарську 
техніку, одержувану з Радянсько
го Союзу, широко застосовуючи 
досягнення агрономічної науки, 
впроваджуючи досвід передовиків 
колгоспного виробництва нашої 
країни, сільськогосподарські ко
оперативи Албанії безперервно 
підвищують урожайність. Цукро
вих буряків вони збирають по 
800 центнерів з гектара, а бавов
ни, яка для них є новою культу
рою, в окремих випадках зби
рають по 20 центнерів з гектара. 
Віками пригноблюване феодалами 
та імперіалістами трудове селян
ство Албанії назавжди покінчило 
з злиднями і голодом, стало на 
шлях щасливого і радісного життя.

лами—музики, драми, живо
пису. Створено симфонічний 
оркестр, Державний народний 
хор, балет, хор Албанської на
родної армії. Зростає сітка 
культурних закладів у країні. 
В 1949 році в Албанії було 
вже 212 бібліотек і 35 клубів. 
Вдвоє збільшилась сітка кіно
театрів, великого розмаху на
брала художня самодіяльність, 
проводяться фестивалі народної 
пісні і танцю. Раніше в Алба
нії не було жодного театру, 
тепер театри є в Тірані, Дурре- 
сі, Корчі, Ельбасані та інших 
містах.

У старій Албанії видавалось 
кілька газет загальним тира
жем у 10 тисяч примірників. 
У 1949 році вже виходилт^І 5 
газет загальним тиражем у83 
тисячі примірників і 14 жур
налів. З 1945 по 1948 роки 
видано 355 книг загальним ти
ражем понад 3 мільйони |^- 
мірників. Албанською мовою 
видаються твори В. І. Леніна і 
її. В. Сталіна.

Культура визволеного албан
ського народу розвивається під 
благотворним впливом передо
вої радянської культури. На
ціональна формою, вона збага
чується новими 'ідеями, стає 
соціалістичною змістом, вихо
вуючи маси в дусі інтернаціо
налізму, дружби і братерства 
між народами, запалюючи їх 
на нові і нові успіхи в будів
ництві соціалізму.

Одержаний з Радянського Союзу 
трактор на оранці землі, відвойо
ваної у озера Малік.

(РАТАУ).
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Рада Міністрів СРСР постановила випустити Дер
жавну позику розвитку народного господарства СРСР 
(випуск 1952 року).

Дружною передплатою на позику в місті і на селі 
продемонструємо свою любов і відданість великій Бать
ківщині, внесемо новий вклад у справу дальшого зміц
нення могутності Радянського Союзу.

У Раді Міністрів СРСР

Про випуск Державної позики 
розвитку народного господарства 

СРСР (випуск 1952 року)
З метою залучення коштів населення для дальшого 

розвитку народного господарства СРСР, фінансування бу
дівництва Куйбишевської 1 Сталінградської гідроелектро
станцій на р. Волзі, Каховської гідроелектростанції на р. 
Дніпрі, Головного Туркменського, Південно-Українського 
1 Північно-Кримського каналів Рада Міністрів Союзу РСР 
постановила:

1. Випустити Державну позику розвитку народного 
господарства СРСР (випуск 1952 року) на суму ЗО міль
ярдів карбованців строком на 20 років.

2. Облігації позики 1 виграші по них звільнити від 
оподаткування державними І місцевими податками та збо
рами.

3. Затвердити подані Міністерством фінансів СРСР 
умови випуску Державної позики розвитку народного 
господарства СРСР (випуск 1952 року).

4. Передплату на позику почати 6 травня 1952 року.

Нова державна позика
Радянський народ з великим 

піднесенням зустрів звістку про 
4^пуск нової позики розвитку 

народного господарства СРСР. 
Наступного дня після того, як 
радіо передало постанову Уря
ду, в цехах заводів і фабрик, 
.і шахтах і будівельних май

данчиках, в колгоспах і рад
госпах — всюди, де трудяться 
радянські люди, відбулися ба
гатолюдні мітинги. Трудящі пал
ко вітають випуск нової пози
ки і з радістю віддають в по
зику державі свої трудові зао
щадження.

Успішно почалася передпла
та облігацій нової позики в на
шому місті і районі. Шахтарі, 
будівельники, хлібороби друж
ною передплатою демонструють 
свою палку любов і відданість 
рідній Вітчизні.

Машиніст екскаватора Бай- 
даківського вуглерозрізу Іван 
Горовецький, виступаючи на мі
тингу, сказав:

—Передплачуючи нову пози
ку, я вношу свій скромний 
вклад у справу дальшого зміц
нення могутності нашої Бать
ківщини. Я знаю, що наші 
трудові карбованці складуть ве
ликі суми, які підуть на бу
дівництво комунізму.

Конюх колгоспу імені 18 
партконференції Марія Скота- 
ренко, підписуючись на нову 
позику, заявила:

—Трудящі нашої країни пе
ретворюють природу—саджають 
лісосмуги, споруджують най

Колгоспи України завершили сівбу колоскових
За даними Міністерства сіль

ського господарства УРСР на 1 
травня, колгоспи України ви
конали план сівби колоскових 
культур на 101 процент, у то

більші у світі гідроелектро
станції і канали. Первенець 
сталінської будови комунізму 
Волго-Дон стає до ладу. Утво
рюються нові моря, зрошуваль
ні системи тощо. Щоб і далі 
процвітала наша країна, я з 
радістю передплачую нову по
зику і вношу гроші готівкою.

Завідуюча виробництвом 
їдальні № 5 т. Дерев'янченко 
так висловила свої думки:

—На трудові карбованці від
дані нами в позику державі бу
дуть споруджені великі будови 
комунізму, нові інститути, шко
ли, санаторії, лікарні. Ось чому 
я з гордістю передплачую нову 
позику.

1 Горовецький, і Скотаренко, 
і Дерев'янченко, як і мільйони 
громадян Радянського Союзу 
добре знають, куди йдуть по
зики в нашій країні. Вони 
йдуть на будівництво нових гі
гантів індустрії, на підвищення 
добробуту і культури народу, 
на зміцнення соціалістичної 
держави.

Наша позика—це позика ми
ру, дружби радянських народів, 
мирної творчої праці. Ось чому 
трудящі нашої країни з вели
кою готовністю йдуть назуст
річ своєму рідному Урядові. 
Вони позичають державі свої 
трудові заощадження в ім'я 
світлої мети—комунізму.

Всі, як один, передплатимо 
нову позику! Хай з дня у день 
міцніє і процвітає наша люби
ма Вітчизна!

му числі по ярій пшениці на 
117 процентів.

Більшість бурякосіючих об
ластей завершила сівбу цукро
вих буряків. (РАТАУ).

Трудящі нашого міста і району 
одностайно передплачують позику

* * *
В ім'я могутності 

рідної Батьківщини
На шахті №3 відбувся мітинг, присвячений 

випуску нової Державної позики.
Слово взяв наваловідбійник т. Русов:
—Наша велика радянська Батьківщина впев

нено йде вперед по шляху, вказаному генієм 
Сталіна. З дня у день зростає добробут радян
ських людей, бо про нас постійно піклується 
більшовицька партія, уряд, рідний товариш 
Сталін. Про це яскраво свідчить п'яте рахунком 
зниження роздрібних цін на продовольчі товари.

Нова позика буде сприяти дальшому розвит
ку народного господарства СРСР, зміцненню 
його могутності. Ось чому я, як і всі члени 
моєї бригади, з радістю даємо в позику державі 
свої трудові збереження.

На мітингу виступили також посадчик лави 
т. Селивончик, механік дільниці т. НІамет і 
інші.

Після мітингу дружно почалась підписка. 
Шахтарі демонстрували свою безмежну відданість 
радянській Батьківщині, свою згуртованість нав- 

•жоло партії Леніна—Сталіна.
С. Петров.

Дружно й організовано
—Радянський народ зайня

тий мирною працею,—сказав у 
своєму виступі на мітингу тру
дящих Байдаківської брикетної 
фабрики шліфувальник т. Голов
ко.—Ми споруджуємо великі 
сталінські будови. Ось чому 
я з великим бажанням віддаю 
державі в позику свої трудові 
заощадження.

Після закінчення мітингу 
почалася підписка на позику. 
Один за одним підписуються 
електрозварник т. Ільвовський, 
шліфувальник т. Сокуренко, 
майстер т. Бірко й ін.

м. Чурсін, 
секретар партбюро Байдаківської 

брикетної фабрики.

Позика миру
Працівники їдальні № 5 

міськзмішторгу з великою ра
дістю зустріли звістку про ви
пуск нової позики.

Після мітингу почалася друж
на передплата облігацій. Одною 
з перших підійшла до столу 
завідуюча виробництвом т. Де
рев'янченко. Вона сказала:

—Наша позика — це позика 
миру. Вона сприятиме дальшо
му зміцненню економічної мо
гутності нашої Батьківщини. 
На трудові карбованці, віддані 
нами в позику державі, будуть 
споруджені великі будови кому
нізму, нові інститути, школи, 
санаторії, лікарні. Ось чому я 
з гордістю передплачую нову 
позику.

Плакат художника Б. Мухіна.

На благо любимої Вітчизни
З великим піднесенням тру

дящі Байдаківського вуглероз
різу відгукнулися на постанову 
Ради Міністрів Союзу РСР про 
випуск Державної позики роз
витку народного господарства 
СРСР.

На мітингах, які відбулися 
на дільницях і в цехах вугле
розрізу, робітники, інженерно- 
технічні працівники і службов
ці ще раз продемонстрували 
свою готовність віддати свої 
трудові заощадження в позику 
державі.

—Передплачуючи позику,— 
сказав у своєму виступі маши
ніст екскаватора Іван Горовець-

За дальший розквіт нашої держави
Звістка про випуск нової по

зики швидко облетіла село Но- 
вопилипівку. З нього приводу 
відбувся мітинг. З великою од
ностайністю хлібороби артілі 
імені 18 партконференції віта
ли постанову уряду.

Конюх Марія Скотаренко у 
своєму виступі заявила:

—Трудящі нашої країни на
полегливо працюють над тим, 
щоб прискорити будівництво ко
муністичного суспільства. Вони 
перетворюють природу—саджа
ють лісосмуги, споруджують 
найбільші в світі гідроелектро
станції і канали. Первенець 
сталінської будови комунізму— 
канал Волго-Дон стає до ладу. 
Утворюються нові моря, зрошу- 

кий,—я вношу свій скромний 
вклад у справу дальшого зміц
нення могутності нашої Батьків
щини.

Наслідуючи приклад тт. Горо- 
вецького, Можаєва, Карлюка, 
Проспякова та інших, трудящі 
вугільної дільниці одностайно 
відгукнулися на постанову 
Радянського Уряду і всі, як 
один, підписалися на позику 
1952 року.

Організовано пройшла перед
плата позики й на інших діль
ницях.

Б. Шаболтас.
секретар партбюро Байдаківського 

вуглерозрізу.

вальні системи тощо. Вони об
новлять наш край.

Щоб далі проквітала наша 
рідна Батьківщина, я з радістю 
передплачую нову позику.

З короткою, палкою промо
вою виступив 60-річпий кол
госпник Сидір ПІиян. Він в 
числі перших передплатив по
зику і вніс гроші готівкою.

Почин цих та інших кол
госпників дружно підхопили 
ланкові Оксана Птиціна, Поліна 
Шишньова, Василипа Іванченко 
та інші.

За кілька годин всі колгосп
ники артілі організовано перед
платили нову позику і всі гро
ші внесли готівкою.

В. Лаонтьсв.
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Важлива віха 
в історії більшовицької партії 

(До 35-річчя VII (Квітневої) Всеросійської конференції (більшовиків)
і сового уряду. Вона проходила 

під більшовицькими лозунгами: 
«Опублікувати таємні угоди!», 

| «Геть війну!», «Вся влада Ра
дам!». Це було початком кризи 
Тимчасового уряду і першою 
серйозною тріщиною в угод
ницькій політиці меншовиків і 
есерів.

В цій обстановці 24 квітня 
(7 травня) 1917 року в Петро
граді відкрилась VII (Квітнева) 
конференція більшовиків.

Конференція повинна була 
обговорити і виробити програму 
дій з основних питань війни і 
революції. Її роботою керували 
В. І. Ленін та Й. В. Сталін.

З доповіддю по центрально
му питанню порядку денного— 
про поточний момент—виступив 
В. І. Ленін. Володимир Ілліч у 
своїй доповіді розвинув основні 
положення, викладені у Квіт
невих тезах, поставив перед 
партією історичне завдання— 
здійснити перехід від першого 
етапу революції, що дав владу 
буржуазії, до другого її етапу, 
який повинен дати владу в руки 
пролетаріату та бідніших шарів 
селянства. Найближчим завдан
ням більшовиків В. І. Ленін 
висунув лозунг: «Вся влада 
Радам!», що означав необхід
ність ліквідувати двовладдя і 
встановити єдиновладдя Рад як 
шлях прискорення революції. 
Володимир Ілліч піддав нищів
ній критиці меншовицьку пози
цію Каменева і Рикова, які 
вважали, що Росія не визріла 
для соціалістичної революції і 
пропонували обмежитись вста
новленням «контролю» над 
Тимчасовим урядом.

Викриваючи імперіалістичний 
характер війни і реакційну 
суть так званого «революцій
ного оборончества», що грало 
на руку імперіалістам, В. 1. 
Ленін вказав, що для швидко
го закінчення війни необхідно, 
щоб влада перейшла до рук 
революційного класу.

Ленінська доповідь орієнту
вала партію на мирний розви
ток революції. В ній дана про
грама практичної діяльності Рад 
при мирному переході до них 
державної влади: націоналізація 
землі, здійснення державного 
контролю над всіма банками і 
об'єднання їх в єдиний цент
ральний банк, контроль за най
крупнішими капіталістичними 
синдикатами, перехід до здійс
нення загальної трудової по
винності.

Доповідь В. І. Леніна іа ре
золюції конференції по цьому 
питанню націлювали більшо
вицьку партію на підготовку до 
соціалістичної революції.

У доповіді по аграрному пи
танню В. І. Ленін сформулював 
такі завдання: негайпа і повна 
конфіскація всіх поміщицьких, 
удільних, церковних і інших 
земель і передача їх до рук 
селянства, організованого в 
Ради селянських депутатів, на
ціоналізація всіх земель в краї
ні. Ці лозунги об'єднали се
лянство навколо більшовицької 
партії.

Сьома (Квітнева)конференція 
РСДРП(б) зібралась майже че
рез два місяці після перемоги 
лютневої буржуазно - демокра
тичної революції. Це була пер
ша легальна партійна конфе
ренція, яка, за своїм значен
ням займає в історії нашої 
партії таке ж місце, як партій
ний з'їзд.

❖ ♦
До моменту скликання кон

ференції в країні створилась 
складна політична обстановка. 
Лютневу революцію здійснив ро
бітничий клас, який очолив рух 
мільйонних мас селян за мир, 
хліб і свободу. А у влади став 
буржуазний Тимчасовий уряд, 
який проводив імперіалістичну 
політику. Поряд з ним стала 
друга влада—Ради робітничих і 
солдатських депутатів, які яв
ляли собою органи диктатури 
робітничого класу і селянства. 
Створилось двовладдя.

На початку революції в Ра
дах захопили більшість меншо
вики та есери—вірні слуги ім
періалістичної буржуазії. Це 
сталося через зайву довірли
вість неспокушепих в політиці 
народних мас, якихзахлпснула 
Хвиля дрібнобуржуазної стихії 
та оп'янених першими успіха
ми революції. Це і є причиною 
того, що робітники та селяни, 
які перемогли, добровільно від
дали владу представникам бур
жуазії.

В більшовицькій партії, яка 
недавно вийшла з підпілля, ви
явились незгоди. Каменєв, Ри- 
ков та інші опортуністи займа
ли напівменшовицьку позицію 
умовної підтримки Тимчасового 
уряду і політики оборонців.

Й. В. Сталін, В. М. Молотов 
та інші разом з більшістю пар
тії виступили проти угодовців 
-меншовиків і есерів, які під

тримували Тимчасовий уряд, 
та проти опортуністів внутрі 
партії, проти оборончества, від
стоювали політику педовір'я 
Тимчасовому уряду, закликали 
до боротьби за мир, проти ім
періалістичної війни.

В цих умовах партії потріб
на була нова орієнтація, новий і 
стратегічний план. Цією орієн- І 
тацією, таким планом озброїли 
партію і робітничий клас гені
альні Квітневі тези В. 1. Леніна, 
з якими великий вождь висту
пив 4 (17) квітня, на другий 
день після свого повернення до 
Петрограду з еміграції.

Ленінські тези дали партії 
геніальний план боротьби за 
перехід від здійсненої буржу
азно-демократичної революції до 
революції соціалістичної.

Наступні події стали яскра
вим підтвердженням мудрості 
розробленого Леніним стратегіч
ного плану. 19 квітня (2 трав
ня) стало відомо, що Тимчасо
вий уряд заявив союзникам про 
вірність Росії угодам і зобов'я
занням прийнятим царським 
урядом, та про готовність вести ■ 
війну до переможного кінця. 
11а заклик Центрального Комі
тету більшовицької партії 20— 
21 квітня (3—4 травня) у Пет
рограді відбулась грандіозна де
монстрація протесту проти ім
періалістичної політики Тимча-

Значне місце в роботі конфе
ренції зайняла доповідь ІІ. В. 
Сталіна по національному пи
танню, який чітко визначив на
ціональну політику партії в пе
рехідний період від буржуазно- 
демократичної революції до со
ціалістичної. Суть цієї політики 
зводиться до таких положень:

а) визнання за народами пра
ва на відділення; б) для наро- 

I дів, які залишаються в межах 
даної держави,—обласна авто- 

і номія; в) для національних мен
шостей—особливі закони, що 

і гарантують їм вільний розви
ток; г) для пролетарів всіх на
ціональностей даної держави— 
єдиний неподільний пролетарсь
кий колектив, єдина партія.

Квітнева конференція, що 
викрила паціонал-шовіністпчну 
позицію П'ятакова, Бухаріна і 
іпших опортуністів, прийняла 
ленінсько-сталінську програму 
по національному питанню. Ця 
програма забезпечила партії 

! всебічну підтримку пригнобле
них національностей у підго
товці і проведенні Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Здійснення принципів 
ленінсько-сталінської націо
нальної політики привело в 
майбутньому до створення не
рушимої дружби народів СРСР, 

| виявилось одною з найважливі- 
і ших умов, які забезпечили пе

ремогу соціалізму в нашій 
і країні.

По доповіді В. І. Леніна кой* 
ференція прийняла рішення про 
перегляд партійної програми у 
відповідності з новою обста
новкою.

По питанню «Про становище 
в Інтернаціоналі та завданнях 
РСДРП(б)» конференція прий
няла резолюцію про необхід
ність створення нового, револю
ційного Інтернаціоналу, вільно
го від опортунізму, від соціал- 

і шовінізму.
Конференція обрала Цент

ральний Комітет,., до якого 
ввійшли В. І. Ленін, ІІ. В. Сталін, 
Я. М. Свердлов та інші.

* «
♦

Квітнева конференція, яка 
озброїла партію і робітничий 
клас конкретною програмою бо
ротьби за перемогу соціалістич
ної революції, відіграла вели
чезну роль в житті нашої 
партії. \

Вона згуртувала більшовиків 
навколо ленінських ідей, мобі
лізувала партію на вирішення 
завдань перехідного періоду від 
капіталізму до соціалізму.

Керуючись рішеннями кон
ференції, партія більшовиків, 
на чолі з Леніним і Сталіним, 
підготувала робітничий клас до 
нових революційних боїв, до 
„...революції у 1000 разів 
сильнішої лютневої" (В. І. 
Ленін. Твори, вид. З том XXX, 
стор. 331).

Партія Леніна—Сталіна, реа- 
лізуючи історичні рішення Квіт
невої конференції та VI пар
тійного з'їзду, привела трудя
щих до торжества Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

І. Григорьев.

Й. В. Сталін виступає на VII (Квітневій) Всеросій
ській конференції РСДРП(б).

З рисунка художника П. Васильєва.
Прескліше ТАРС.

Нарощують виробничі темпи
Поліпшуємо 

використання механізмів
Здійснити квітневий план на 

два дні раніше строку, підви
щити продуктивність праці на 
9 процентів, зпизити собівар
тість будівництва на 3 процен
ти, добитися виконання норм 
виробітку всіма робітниками на 
106 процентів—такі зобов'язан
ня взяв на себе наш колектив, 
вступаючи в передтравневе 
соціалістичне змагання.

Свого слова, робітники, інже
нерно-технічні працівники і 
службовці управління дотрима
ли.

Нині трудящі закріплюють 
здобуті успіхи. Передові вироб
ничники, наслідуючи приклад 
знатного гірника Донбасу Тихо- 
на Михайлова, складають осо
бисті плани підвищення продук
тивності праці, добиваються

Закріплюємо успіхи
Натхненні присудженням 

нашому вуглерозрізу премії у 
Всесоюзному соціалістичному 
змаганні, колектив закріплює 
здобуті трудові успіхи і напо
легливо бореться за нові, ще 
кращі виробничі показники.

День у день підвищує темпи 
роботи комсомольсько-молодіж
на зміна, очолювана Михайлом

На зекономленому пальному
В результаті успішного вики

пання передтравпевих соціаліс
тичних зобов'язань колектив 
автотранспортної контори тресту 
«Укрвуглемонтаж» зберіг 14,5 
тонни бензину. Це дало можли
вість працювати всьому автомо
більному парку протягом тмж- 
ня на зекономленому пальному.

Зі значним перевищенням 
ми реалізували чотирьохмісяч
ний план вантажоперевезень 
і по всіх інших показниках.

У боротьбі за дострокове

ВИРОБНИЧА
Учні гірничопромислової 

школи №3, пройшовши курс 
навчання в школі, прохо
дять виробничу практику.

На підприємствах майбутні 
робітники показують зразки в 
роботі. Особливо хороших успі
хів добилися учні 11-ї групи. 
Працюючи в енергомонтажно- 

поліпшення використання меха
нізмів.

У ці дні машиніст екскава
тора т. Демпденко при нормі 
1.500 кубометрів дає до 2.500, 
екскаваторник т. Скрипник при 
нормі 1.200 дає на 700—800 
кубометрів більше.

Ще кращих показників дося
гає машиніст екскаватора 
т. Донкогло. При нормі 1.500 
кубометрів знімає 2.000—2.200 
кубометрів породи.

Десятки робітників, достро
ково викопавши п'ятимісячні 
виробничі норми, зараз 
ють в рахунок другого пь;Я^ 
чя.

Ф. Богданов, 
голова профорганізації 

будівельного управління тресту 
„Олександріявуглерозріз".^!

Окуненком, а також комсомоль
сько-молодіжна бригада, якою 
керує Яків Єременко.

Стахановці виконують зав
дання на 150—200 процентів. 
На їх рахунку тисячі тонн 
вугілля, видобутого понад 
чотирьохмісячний план.

М. Чирва, 
машиніст екскаватора 

Байдаківського вуглерозрізу.

виконання завдань приклад 
показують комуністи-водії і 
верстатники тт. Мороз, Бонда
ренко, Семенов, Караповський, 
які систематично виробляють 
по дві—три норми.

Колектив трудящих автотран
спортної контори множить 
виробничі успіхи, добивається 
поліпшення якісних показни
ків роботи.

С. Дехта, 
працівник автотранспортної 

контори.

П Р А КТ И К А
му управлінні тресту «Укрвугле
монтаж», комсомольці М. Т. 
Атаманенко, 1. Б. Муха, П. А. 
Чумак, 1. Г. Корякін свої змін
ні завдання виконують на 120 
процентів.

П. Півень,
секретар комітету ЛКСМУ 

гірничопромислової школи №3.
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Сесія міської Ради депутатів трудящих 
затвердила місцевий бюджет

Чергова сесія Олександрійсь- : 
кої міської Ради депутатів тру- | 
дящих, що відбулася 28 квітня 
ц. р., розглянула питання «Про 
місцевий бюджет м. Олександ
рії на 1952 рік та виконання 
місцевого бюджету за 1951 : 
рік».

Сесія затвердила поданий ви
конкомом міської Ради депута- ' 
тів трудящих місцевий бюджет 
м. Олександрії на 1952 рік з 
прийнятими по доповіді бюд
жетної комісії міської Ради змі
нами:

а) по доходах 14.168,1 тис. 
крб.

б) по видатках 14.168,1 тис.
крб. І

Агітмасова робота в полі
Комсомольська організація 

Недогарської семирічної школи 
ще задовго до початку весняно- 
польових робіт розподілила обо
в'язки між членами ВЛКСМ на 
час весняної сівби. Дані їм до
ручення комсомольці викону
ють з честю.

Часто на полі серед колгосп
ників артілі імені 12 - річчя 
Жовтня можна бачити вчителя 
Івана Феофановича Котка. Він 
має відповідальне доручення— 
керувати політгуртком, але зна
ходить він час і для проведен
ня агітаційно-масової роботи в 
полі.

У вільний від занять в шко
лі час Іван Феофанович відправ
ляється в поле, де проводить 
бесіди, допомагає у випуску 
польовая.

Шарують цукрові буряки
Дружні сходи рослин з'яви

лися плантації цукрових бу- 
рякі^тгоспу імені Сталіна, 
Бандурівської сільради.

Буряководи організовано роз
почали шарування. За перший 
день ця робота була виконана 
на площі 4 гектари.

Колгоспниці другої рільничої 
бригади Свирида Козубенка 
Віра Цюня, Тетяна Плахотна, 
Поліна Олексієва, Надя Губа та 
інші з перших днів набрали 
високі темпи. Вони прошаро
вують за день по 0,25 гектара 
посіву при завданні 0,20 гек
тара.

Радіо є одним з найвидатніших 
досягнень сучасної техніки. Важ- 

—ко уявити собі тепер яку-небудь 
галузь науки або промисловості, 
де б не використовувались основ
ні принципи радіотехніки.

Винайдення радіо дало можли
вість докорінно змінити і поліп
шити термічну обробку металу, 
сушіння деревини, провадити 
найскладніші дослідження люд
ського організму, керувати при
ладами і механізмами на відстані 
і т. д. Як засіб зв'язку, радіо не 
знає ніяких перешкод і конкурен
тів, воно являє собою єдиний за
сіб зв'язку з рухомим об'єктом.

Цей геніальний винахід дав 
людству великий російський уче
ний Олександр Степанович Попов.

День 7 травня 1895 року, коли 
О. С. Попов виступив на засідан
ні Російського фізико-хімічного 
товариства з публічною доповіддю 
і продемонстрував роботу винай

деного ним першого в світі радіо
приймача, щороку відзначається 
в нашій країні як День радіо.

Асигнування основної части
ни місцевого бюджету призна
чені на соціально-культурні за
ходи: освіту, охорону здоров‘я, 
а також комунальні міропри- 
ємства та житлове будівництво 
і розгортання торгівлі^

В обговоренні питання про 
місцевий бюджет взяло участь 
8 чоловік—учасників сесії.

З метою повного і якісного 
виконання місцевого бюджету 
в 1952 році сесія зобов'язала 
керівників промислових і гос
подарських організацій міста 
забезпечити виконання і пере
виконання виробничих планів і 
планів нагромадження, знижен
ня собівартості, підвищення

Секретар комсомольської ор
ганізації тов. Чернієнко Г. А. 
особисто підбирає теми бесід, 
допомагає агітаторам узагальню
вати і поширювати досвід пере
дових колгоспників, підводити 
підсумки соціалістичного зма
гання хліборобів.

Вважаючи проведення масово- 
політичної роботи серед колгосп
ників своїм кровним обов'яз
ком, комсомольці і молодь шко
ли допомагають трудівникам ар
тілі здійснювати взяті ними со
ціалістичні зобов'язання у бо
ротьбі за високий урожай і під
вищення продуктивності гро
мадського тваринництва.

П. Крайник,
зав. відділом піонерів 

РК ЛКСМУ.

Щоденно перевиконують зав
дання також колгоспниці лап
ки Тетяни Гориславець з 
бригади Одарки ІІортас.

Всього в колгоспі вже прове
дено шарування цукрових бу
ряків на площі понад 10 гек
тарів.

Бурякбводи розгорнули зма
гання за кращі строки і високу 
якість обробітку цукрових бу
ряків та інших сільськогоспо
дарських культур.

Г. Давніченко,
редактор колгоспної стінгазети 

„За сталінський урожай".

День радіо
Радянський народ по праву 

пишається тим, що радіо було 
винайдено і набрало найбільш 
масового поширення в нашій 
країні. Великий російський уче
ний і винахідник О. С. Попов від
крив нову еру в розвитку науки 
і техніки. Він був не тільки ве
ликим ученим, але й полум'яним 
патріотом батьківщини, для блага 
якої О. С. Попов віддавав усі 
свої сили і знання, глибоко вірячи 
у велике майбутнє російського 
народу.

Капіталісти Америки намагалися 
купити у Попова його винахід, 
пропонували йому залишити Ро
сію, де царський уряд всіляко 
перешкоджав ученому здійснити 
свій винахід, і перейти до них на 
службу. Але О. С. Попов, як 
справжній патріот своєї батьків
щини, з обуренням відкинув про
позицію іноземних капіталістів.

Велике відкриття О. С. Попова 
по-справжньому було оцінене і 
знайшло широке застосування в 
нашій країні лише після Великої 

рентабельності, прискорення 
обертання оборотних коштів для 
повного виконання платіжних 
зобов'язань перед бюджетом.

Сесія Олександрійської місь
кої Ради депутатів трудящих, 
зважаючи на народногоспо
дарське значення повного і 
якісного виконання місцевого 
бюджету, зобов'язала викопком 
міської Ради, міський фінансо
вий відділ, виконкоми селищ
них Рад забезпечити у 1952 
році виконання планів доходу 
бюджету, своєчасне і повне 
фінансування заходів, передба
чених народно-господарським 
планом на 1952 рік.

Сіють 
просо

Колгоспи району розпочали 
сівбу проса. 35 гектар цієї 
культури вже посіяно в кол
госпі імені Ворошилова, Во- 
рошиловської сільради, 20 гек
тар—в артілі імені 18 парткон
ференції.

Сівбу проса провадять також 
хлібороби артілей «Комунар», 
«Шлях до соціалізму» та інші.

ДОПОМОГА 
УЧНІВ

З початку весняно-польових 
робіт учні Лікарівської школи 
допомогли колгоспові імені 
Будьонного в насадженні лісо
смуг. 10 гектарів жолудів поса
дили діти на колгоспних полях. 
11а цих роботах відзначились 
школярі Павлова, Некраса, 
Саламашенко, Кіяшко та інші.

К. Жежель, 
учителька.

Несумлінний 
листоноша

Листоноша, села Ясиноватки 
Олексій Кодак доставляє перед
платникам кореспонденцію з 
запізненням на 2—3 дні, а бу
вають випадки, що і зовсім не 
приносить її.

Пора правлінню артілі і сіль
ській Раді подбати про те, щоб 
налагодити систематичну до
ставку газет, журналів і листів 
колгоспникам.

М. Варченко, 
колгоспник.

Жовтневої соціалістичної рево
люції.

Великі вожді комуністичної пар
тії і радянського народу В. І. 
Ленін і Й. В. Сталін з геніальною 
прозорливістю визначили вели
чезну роль радіо в справі соціа
лістичного будівництва, зміцнен
ня оборони нашої Батьківщини і 
завжди виявляли безустанне пік
лування про розвиток радіотех
ніки, радіофікації і радіомовлення 
в нашій країні.

Завдяки піклуванню товариша 
Й. В. Сталіна і повсякденному 
керівництву партії і уряду, радіо 
в Радянському Союзі набрало 
гігантського розмаху, втілено в 
життя ленінську мрію про „газе
ту без паперу", про газету „без 
віддалень".

У Радянському Союзі працюють 
найпотужніші радіомовні станції 

І в світі. Наш радіозв'язок устат
кований найдосконалішою апара- 

і турою і працює на найвищих 
швидкостях, будучи найбільшим

Плакат роботи художника Б. Березовського, випущений „Гос- 
финиздатом".

Прескліше ТАРС.

Для великих будов комунізму
На підприємствах країни ши

риться змагання за дострокове 
виконання замовлень великих 
будов комунізму. Заводи Моск
ви, Ленінграда, України, Уралу 
шлють сталінським будовам по
тужні крокуючі екскаватори, 
бульдозери, скрепери, підйомні 
крани та інше досконале ус
таткування.

Ца місяць раніше строку ко
лектив Ленінградського заводу 
«Електроапарат» відвантажив 
на будівництво Головного Турк
менського каналу, Куйбишев- 
ської і Сталінградської ГЕС ве
лику партію потужних роз'єд
нувачів струму. З початку року 
завод відправив будовам кілька 
сот високовольтних апаратів.

Металургами Кузнецького 
комбінату імені Сталіна, на ад

У місті-герої
В обстановці великого трудо

вого піднесення зустріли ІІершо- 
травневе свято сталінградці.

Місто-герой—центр двох ве
ликих будов комунізму. Тут 
кипить творча праця. Будівни
ки Волго-Дону і Сталінградсь
кої ГЕС, творці земснарядів, 
тракторів і екскаваторів, мета
лурги і річковики, машинобу
дівники і енергетики, будівель
ники житлових будинків, клу
бів і шкіл гідно зустріли день 
міжнародної солідарності трудя
щих. У цьому році Сталінград 
стає портом п'яти морів. До пус
ку Волго-Дону в центрі міста бу

за протяжністю в світі. Радіо в 
нашій країні є могутнім засобом 
більшовицької пропаганди і агі
тації, поширення політичних і 
наукових знань, засобом комуні
стичної освіти і виховання мас, 
воно стало життєвою потребою 
кожної радянської людини.

Радянські радіопередачі з лю
бов'ю і хвилюванням слухають 
всі прості люди земної кулі. 
Радянське радіо несе слово прав
ди про велику країну соціалізму, 
кличе прогресивне людство до 
боротьби за мир в усьому світі, 
викриває підлі підступи америка- 
но-англійських імперіалістів—па
ліїв нової світової війни.

Небачені успіхи в розвитку 
соціалістичного господарства, під
несення культури радянського на
роду. швидкий розвиток у зв'яз
ку з цим радіопромисловості і 
зростання кадрів радіоспеціалістів 
дали можливість партії і урядові 
поставити завдання завершити за 
найближчі роки суцільну радіо
фікацію нашої країни. Зв'язківці 
України виконали велику роботу 
в цьому напрямі: тільки за 1951 
рік у республіці збудовано понад 
500 радіовузлів, проведено тисячі 

ресу «Куйбишевгідробуду» на 
два тижні раніше строку від
правлено велику партію рейок, 
швелерів і кутового заліза. По
над 500 тонн рудничних рейок 
та балок відправлено будівникам 
Сталінградської ГЕС.

Челябінський завод шляхово
го машинобудування імені Ко- 
лющенка повністю відвантажив 
заплановані на другий квартал 
землерийні машини для будів
ників Головного Туркменського 
каналу і Сталінградської гідро
електростанції.

Перші чотири крокуючих 
екскаватори відправив будівни
кам Куйбишевської ГЕС і Пів
денно-Українського каналу ко
лектив Ново-Краматорського за
воду імені Сталіна.

(РАТАУ).

де збудована красива набережна 
з парадними сходами. На березі 
Волги виростає новий будинок 
річкового вокзалу.

Гордістю Сталінграда буде 
проспект Сталіна, який прохо
дить через все місто—від пло
щі Дзержинського до Красно- 
армійська, де починається Вол- 
го-Донський судноплавний ка
нал.

Напередодні всенародного свя
та сталінградці несли трудову 
вахту. Тисячі тонн сталі і про
кату видали понад план в ос
танній декаді квітня металурги 
«Красного Октября». (ТАРС).

кілометрів радіоліній, встановлено 
більше 250 тисяч нових радіото
чок. План радіофікації на 1952 
рік, особливо в сільських місце
востях, набагато перевищує обсяг 
робіт минулих років. З допомогою 
широких мас трудящих, місцевих 
партійних, радянських і комсо
мольських організацій зв'язківці 
Радянської України з честю ви
конають ці завдання.

День радіо в нашій країні став 
всенародним святом радянської 
соціалістичної культури, оглядом 
досягнень радянської радіотехні
ки, радіомовлення, радіозв'язку і 
радіофікації.

Підбиваючи підсумки виконаної 
роботи, зв'язківці вашої Радян
ської Батьківщини намічають 
шляхи дальшого розвитку радян
ського радіо, яке служило і завж
ди служитиме нашому народові 
в його великій боротьбі за пе
ремогу комунізму.

М. Гранін, 
начальник відділу радіозв'язку 

і радіомовлення Уповноваженого 
Міністерства зв'язку СРСР по 
Українській РСР,
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Олександрійський колектив міського драматичного театру імені 
Саксаганського підготував і ставить п'єсу М. В. Гоголя „Одруження". 
Вистава користується великим успіхом у глядачів.

На знімках: сцени з вистави „Одруження". Зліва направо: артист 
Я. Литвиненко в ролі Яєшниці, заслужена артистка Туркменської РСР 
Н. Байкова в ролі свахи Фьокли Іванівни, артист М. Грінченко в ролі 
Кочкарьова.

Фото Лалова.

Налагодити облік трудоднів
У колгоспі імені Карла Марк

са занедбаний облік трудоднів. 
Протягом цього року тут жод
ного разу не повідомляли кол
госпників скільки хто виробив. 
Особливо неблагополучний стан 
у третій і четвертій рільничих 
бригадах.

Не раз на бригадних зборах 
хлібороби запитували голову 
колгоспу т. Ткаченка, коли він 
налагодить облік трудоднів. Та 
він байдуже ставиться до за
конних вимог колгоспників.

—Пройде час—дізнаєтесь,— 
відповідає Трченко.

Недооцінка такої важливої 
справи, як облік, призвело до 
того, іцо на ремонті внутрікол-

Товариська зустріч футбольних
команд

Минулої неділі на міському 
стадіоні відбулася товариська 
зустріч футбольних команд „Шах
тар"—Олександрія і „Спартак"— 
Кременчуг.

З перших хвилин гри коман
да олександрійських футболістів 
почала штурмувати ворота „Спар- 
така". Однак, через неточні і 
слабкі удари по воротах рахунок 
в першому таймі не був відкри
тий.

Кормові
Кормові кавуни—цінна куль

тура. Торік, наприклад, бригада 
по кормодобуванню артілі імені 
Енгельса на площі 3 гектари 
виростила по 385 центнерів 
кавунів з гектара, по 400 
центнерів цієї культури з гекта
ра зібрано в колгоспі «Шлях 
до соціалізму» і т. д.

Кормові кавуни охоче спожи
ває не лише велика рогата 
худоба, але й свині та коні. 
Крім усього, вони добре збері
гаються аж до весни. Впровад
жуючи в кормову сівозміну цю 
культуру, можна забезпечити 
достатком соковитих кормів всю 
худобу. Це має величезне зна
чення для підвищенпя продук
тивності громадського тварин
ництва.

Проте в районі кормовим 
кавунам не надається належно- 

госпнпх шляхів, нарахування 
трудоднів провадиться на око, 
без обміру виконаної роботи.

Крім того допускаються пе
ревитрати трудоднів по адмі
ністративному апарату. Так, го
лова артілі т. Ткаченко неза
конно утримує шофера автома
шини «ІІобеда», якому щоміся
ця нараховується 45 трудоднів 
і виплачується 200 карбован
ців грішми.

Пора вже навести порядок в 
обліку і витратах трудоднів.

І. Смоляр, 
обліковець тракторної 

бригади № 4, 
Олександрійської МТС.

Друга половина матчу почалася 
ще більшим натиском „Шахтаря". 
Футболіст т. Кирпита оволодів 
м'ячем і повів його до штрафної 
площадки. Сильний удар і м'яч 
потрапляє у ворота „Спартака". 
Після цього команді „Шахтаря" 
вдалося забити ще одного м'яча. 
Спартаківці також забили один 
м яч у ворота господарів поля.

Матч закінчився з рахунком 
2:1 на користь команди „Шахтар".

кавуни — цінна 
го значення. Досить сказати, 
що торік з площі 400 гектарів 
кормових корнеплодів та бах- 
чевих культур кормовими 
кавунами було посіяно лише 
39 гектарів.

Подібне становище і в ниніш
ньому році. До посіву кавунів 
досі приступили лише окремі 
колгоспи. Більше того, ряд 
колгоспів, наприклад, Оборона 
країни», імені Молотова, «Жов
тень» та інші ще навіть не 
вибрали насіння кавунів з бази 
«Сортнасінньоовоч».

Найкращі строки посіву цієї 
культури минають. Тим часом, 
з посівом корнеплодів та бахче- 
вих кормових культур район 
відстає. З плану 550 гектарів 
посіяно лише 330.

Особливо неблагополучний 
стан в колгоспі імені Будьонного

Святкування Першого Травня
У цьому році трудящі всього 

світу в 62-й раз відзначили 
своє традиційне свято Перше 
травня. В усіх кутках земної 
кулі мільйони людей вийшли в 

І цей день на вулиці, щоб про
демонструвати свою єдність І 
рішимість у боротьбі завелику 
справу миру.

Велично і урочисто пройшло 
святкування Першого травня в 
країнах табору демократії і со
ціалізму.

Радісно відзначив першотрав- 
неве свято великий китайський 
народ. В усіх містах і селах 
країни пройшли могутні Першо
травневі демонстрації. Понад З 
години тривала демонстрація в 
Пекіні. В ній взяли участь 
більш як півмільйона чоловік. 
«Ми сповнені рішимості завер
шити під керівництвом кому
ністичної партії революцію до 
кіпця! Попереду—соціалістичне 
майбутнє!»—цей напис можна 
було бачити на багатьох пла
катах демонстрантів. «Хай живе 
велика і нерушима дружба між 
народами СРСР і Китаю!», «Хай 
живе Сталін!»—цими лозунга
ми китайський народ виразив 
свою любов до Радянського Со
юзу, до товариша Й. В. Сталіна, 
палку вдячність радянському 
народові за його безкорисливу 
допомогу, що забезпечує даль
ші успіхи у будівництві народ
но-демократичного Китаю.

Мальовничою і радісною була 
першотравнева демонстрація у 
Варшаві. Вона яскраво показа
ла прагнення польських тру
дящих віддати всі сили бороть
бі за мир, безустанно зміцню

Проти „загального договору", за єдину демократичну Німеччг^
Як повідомляє агентство АДН з 

Дюссельдорфа, об'єднання осіб, 
які переслідувалися при націзмі 
(антифашистська організація в 
Західній Німеччині), закликало до 
боротьби проти „загального дого
вору", який служить цілям війни. 
У зверненні, підписаному головою 
центрального правління об'єднан
ня осіб, які переслідувалися при 
націзмі, Марселем Френкелем і 
одним з керівників цього об'єд
нання Вільгельмом Кебеле, гово
риться:

„Виникла величезна небезпека 
для німецького народу. Всі ми за 
короткий час будемо поставлені 
урядом Аденауера перед докона
ним фактом підписання „загально
го договору*. „Загальний договір" 
загрожує мирові, свободі і гаряче

культура
(голова правління т. Дмитрієв), 
де з 29 гектар кормових корне
плодів і бахчевпх культур по
сіяно лише 4 гектари, набага
то недовиконані плани посіву 
цих культур і в колгоспі імені 
Сталіна, Ворошиловської сіль
ради, імені Вози Люксембург, 
імені 12-річчя Жовтня та інших.

Громадське тваринництво 
потрібує достатку соковитих 
кормів не лише влітку, але й 
зимою. Обов'язок правлінь кол
госпів, агрономів і зооветспеціа- 
лістів району забезпечити безу
мовне виконання плану посіву 
кормових корнеплодів і кормо
вих бахчевих культур. Особли
вого значення слід надати роз
ширенню площі посіву кормо
вих кавунів, як найурожайні- 
шій кормовій культурі.

М. Леоненко, 
зоотехнік райсільгоспвідділу. 

вати нерушиму дружбу польсь
кого і радянського народів З 
величезним піднесенням відзна
чили міжнародне свято трудя
щих народи Чехословаччини, 
Угорщини, Румунії, Болгарії і 
Албанії.

Нинішній Першотравень демо
кратичні сили Німеччини свят
кували під лозунгом боротьби 
за мирний договір, за об'єднан
ня своєї країни. Особливо 
яскравою і величною була 
демонстрація трудящих Берліна, 
в якій взяли участь один міль
йон чоловік. «Ми вимагаємо 
мирного договору!», «Геть бон
нську кліку мілітаристів!», «Не 
допустимо перетворення пашої 
батьківщини в плацдарм амери
канської агресії». З такими 
лозунгами йшли по вулицях 
Берліна представники пайшир- 
ших верств населення. Ще 
ніколи не були такими багато
людними демонстрації у Захід
ній Німеччині, як уцейпершо- 
травневий день у Гамбургу, 
Дюсельдорфі, Штутгарті, Нюрен- 
бергу—скрізь над колонами 
демонстрантів майоріли червоні 
полотнища, на яких було напи
сано: «Ми за єдину, демокра
тичну, миролюбну Німеччину». 
Ні поліцейські заборони і жорс
токі розправи, ні розкольниць
кі дії правих соціалістів не 
могли перешкодити трудящим 
капіталістичних країн відзначи
ти Перше травня масовими 
демонстраціями, мітингами і 
зборами. В цей день народи 
цих країн знову виявили свою 
непохитну волю до боротьби за 
хліб і право на працю, за демо-

бажаному возз'єднанню нашої 
батьківщини. Він наближає третю 
світову війну і тим самим брато
вбивчу війну німців з німцями.

В цей серйозний час ми, колиш
ні борці руху опору і жертви фа
шизму, підносимо наш голос. „За
гальний договір" загрожує вста
новленням диктатури мілітаризму, 
диктатури, при якій особиста сво
бода повинна бути скасована, 
людська гідність і людські права 
розтоптані і воля нашого народу 
задушена насильством і терором.

Ми, борці руху опору, ніколи 

Під диктовку свого заокеанського господаря — США ан
глійські імперіалісти непомірно збільшують воєнний бюджет 
країни. В результаті життєвий рівень населення безперервно 
знижується, ціни ростуть, а й без того зрізані норми видачі про
дуктів по карткам—скорочуються. (Із газет).

Замість м'яса
Рис. А. Баженова. Прескліше ТАРС.

ЗРОСТАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В ДАНІЇ
За офіціальними даними статис- рівняно з березнем минулого ро- 

тичного департаменту, наприкінці ку число безробітних збільшилось 
березня цього року в Данії налі- 1 на 11.843 чол.
чувалось 106.502 безробітних. По- (ТАРС).

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

за рубежем 
кратичні свободи і мир. Люди 
доброї волі виступили з вимо
гою про укладення Пакту Миру 
між п'ятьма великими держава
ми, про заборону атомної і 
бактеріологічної зброї, про 
припинення злочинної війни в 
Кореї.

Могутньою була першотрав
нева демонстрація в Парижі. 
Над колонами трудящих майо
рів плакат: «Французький на
род не буде, ніколи не буде 
воювати проти СРСР».

Грандіозними мітингами і 
демонстраціями озпаменували 
першотравневе свято трудящі 
Японії. їх лозунги закликали 
до посилення боротьби за сво
боду і незалежність країни, 
проти ремілітаризації, проти пе
ретворення Японії у військову 
колонію американських імпе
ріалістів. За попередніми дани
ми, всього в Японії в день 
1 травня було проведено близь
ко 500 демонстрацій і мітингів, 
в яких взяли участь понад 2 
мільйопи чоловік. У цей день 
на вулицях Токіо знову проли
лась кров робітників. Під час 
розгону першотравневої де
монстрації, поліція, яка діяла 
за американською вказівкою, 
застосувала сльозоточиві гази і 
відкрила стрільбу.

Різними мовами звучали Пер
шотравневі лозунги трудящих. 
Але думи всіх, хто став у Пер
шотравневі шеренги під прапо
ри боротьби за мир, були звер
нуті до країни перемігшого со
ціалізму — могутнього оплоту 
миру і прогресу, до великого 
Сталіна. (ТАРС)т

не схилялися перед наЬ^^хтвом і 

безправ'ям. Ми з усім запалом 
боролись проти приниження лю
дей, проти приниження нашого 
народу і навіть у концентрацій
них таборах і тюрмах продовжу
вали чинити опір ф.іі^^ТСЬКІЙ 
диктатурі. Ми закликаємо вс-х чо
ловіків і жінок Німеччини і, на
самперед. нашу молодь, мужньо і 
рішуче боротися проти „загально
го договору". Уряд Аденауера 
впаде, якщо всі діятимуть спіль
но".

(ТАРС).
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Сьогодні —
День Перемоги

Справа миру переможе
Сьогодні минає 7 років з 

дня побідоносного завершення 
Великої Вітчизняної війни Ра
дянського Союзу проти фашист
ської Німеччини.

Радянський народ і його 
збройні сили під проводом 
найвидатнішого полководця.всіх 
часів і народів товариша Й. В. 
Сталіна розгромили озброєну до 
зубів німецько - фашистську 
армію, а потім і армію япон
ських імперіалістів, очистили 
від гітлерівських загарбників 
рідну радянську землю і визво
лили народи бвропи від фа
шистського поневолення.

Перемога, здобута Радянським 
Союзом у Великій Вітчизняній І 
війні, була результатом незмір
них перемог радянського сус
пільного і державного ладу над 
капіталістичним ладом.

Агресивним силам імперіаліз
му було заподіяно не тільки 
воєнної, але і морально-полі
тичної поразки. Радянська ідео
логія рівноправності расі націй, 
ідеологія дружби народів здобу
ла повну перемогу над звіря
чою фашистською ідеологією 
Ж'зму-

В роки Великої Вітчизняної 
війни паша славна більшовиць
ка партія показала себе непере- 
вешпеним організатором мас. 

згуртувала радянських 
людей в єдиний бойовий табір, 
спрямувала всі зусилля народу 
на фронті і в тилу до єдиної 
мети—розгрому ворога.

В результаті перемоги над 
гітлерівською Німеччиною та 
імперіалістичною Японією тру
дящі ряду країн Центральної 
і Південно-Східної Нвропи і 
Азії назавжди визволились від 
імперіалістичного гніту і встано
вили у себе народно-демокра
тичний лад. Натхпені прикла
дом Радянського Союзу, вико
ристовуючи його багатющий 
досвід і безкорисливу братер
ську допомогу, країни народ
ної демократії успішно будують

Нові райони на
Величезного розмаху в нашій 

країні набули роботи по перет
воренню природи. В Узбекис
тані невпинно збільшується 
кількість земель, відвойованих 
у пустині. На землях, що були 
колись безплідними, а тепер 
повернуті до життя водами іри
гаційних каналів, виникають 
квітучі оазиси, ростуть колгосп
ні селища, зеленіють сади та

Через тринадцятий шлюз Волго-Дону 
пройшли перші судна

На тринадцятому шлюзі Вол- 
го-Донського каналу спалахну
ли вогні. Між одягнутими в 
риштування устоями вхідної 
тріумфальної арки — великий 
транспарант з словами: «Добро 
пожалувати!». Це—запрошення 

соціалізм. Нове життя будує 
великий Китай. Розвивається і 
міцніє Німецька Демократична 
Республіка, згуртовуючи весь 
німецький народ на боротьбу 
за єдину, демократичну і миро
любну Німеччину.

Скрізь в країнах капіталізму 
зростає і шириться боротьба 
трудящих мас проти звірячої 
експлуатації, безробіття і злид
нів. На чолі пієї боротьби йдуть 
зрослі і зміцнілі комуністичні 
партії, озброєні великим все- 
перемагаючим вченням марк- 
сизму-ленінізму.

Все ширше розгортається 
національно-визвольний рух у 
колоніальних і залежних краї
нах, які зазнають жахливої 
експлуатації з боку імперіаліс
тів. Народні маси колоніальних 
і залежних країн чимраз рішу
чіше виступають на боротьбу 
за свою свободу і незалежність, 
проти вікових гнобителів. В 
Радянському Союзі і країнах 
народної демократії вони бачать 
своїх вірних друзів і послідов
них захисників.

Криваві злодіяння американ
ських імперіалістів, які засто
совують бактеріологічну зброю 
проти волелюбних народів Кореї 
і Китаю, викликали гнів і обу
рення всього прогресивного 
людства. Народи всього світу 
вимагають припинити бактеріо
логічну війну і суворо покара
ти її зачинщиків.

В той час як капіталістичний 
світ зайшов у тупик, переживає 
розвал економіки і несе без
перервне зубожіння народним 
масам, наша могутня Радянська 
Батьківщина успішно здійснює 
величну програму побудови ко
мунізму, накреслену товаришем 
Сталіним, споруджує грандіоз
ні гідростанції і канали, ство
рює матеріально-технічну базу 
комуністичного суспільства.

За минулі сім років мирна 
праця радянського народу увін
чалася величезними перемога

землях, відвойованих у пустині
бавовникові поля.

Тільки за останні два роки 
на карту Узбекистану нанесе
но три нових райони. З них 
Бузький район Андіжанської 
області вже прославився висо
кими врожаями бавовни. Два 
нових райони створено в цент
рі Ферганської долини, де про
вадяться великі роботи ІІО ос
воєнню Яз-Яванського степу.

командам перших суден пройти 
з Цимлянського водоймища че
рез шлюз по каналу в Карпов- 
ське водоймище.

6 травня перші два земсна
ряди пройшли через камеру 
тринадцятого шлюзу в Карпов- 

ми в справі комуністичного бу
дівництва. Достроково виконано 
післявоєнну п'ятирічку. Про
мисловість СРСР подвоїла ви
пуск продукції порівняно з до
воєнним 1940 роком. Великих 
успіхів досягнуто в галузі сіль
ського господарства. Неухиль
но підвищується добробут на
роду. В цьому році здійснено 
п'яте числом зниження держав
них роздрібних цін на продо
вольчі товари.

Успіхи мирного будівництва 
в СРСР і незмінна миролюбна 
зовнішня політика нашої краї
ни посилюють симпатії трудя
щих до Радянського Союзу, 
зміцнюють міжнародну солідар
ність трудящих. Ідеї миру, 
дружби і співробітництва між 
народами, проникаючи в свідо
мість мільйонів простих людей, 
вдохновляють і згуртовують їх 
на боротьбу проти паліїв пової 
війни, за мир, демократію і со
ціалізм.

У Радянському Союзі трудя
щі всіх країн бачать свою 
справжню вітчизну, незламний 
оплот миру. Все більш згурто
вуючись навколо Радянського 
Союзу, народи пильно стоять 
на варті миру, зриваючи маску 
«миротворців» з усіх паліїв вій
ни, руйнуючи всі їх злочинні 
плани, викриваючи їх як най
лютіших ворогів безпеки наро
дів і людського щастя.

Радянський народ спокійно 
дивиться в майбутнє, зустрі
чаючи День перемоги. Він твер
до впевнений, що сили миру 
зуміють приборкати злобні сили 
паліїв війни. Величні успіхи 
мирного будівництва в СРСР і 
країнах народної демократії, 
міцніюча дружба, співробітниц
тво і взаємодопомога між віль
ними народами цих країн, зрос
таюча згуртованість народів, 
об'єднаних у табір миру, є за
порукою дальших успіхів у бо
ротьбі за збереження і зміц
нення миру в усьому світі.

В Кара-Калпацькій АРСР на 
карту нанесено Шуманайський 
район, в який увійшли землі, 
відвойовані у пустині Кара
куми.

Нові райони виникли також 
у зоні будівництва Головного 
Туркменського каналу і на те
риторії Бухарської області.

(РАТАУ).

ське водоймище і попливли до 
дванадцятого шлюзу на допо
могу будівникам Мариповсько- 
го району. Таким чином, на 
20-кілометровій ділянці Волго- 
Донського каналу з боку Дону 
почався рух суден. (РАТАУ).

И. В. СТАЛІН.

За дальший розквіт 
нашої Батьківщини

З величезним піднесенням 
зустріли радянські люди поста
нову Уряду про випуск нової 
Державної позики розвитку 
народного господарства СРСР. 
На підприємствах і в устано
вах, у колгоспах, МТС і рад
госпах з великим піднесенням 
проходять багатолюдні мітинги 
трудящих. Радянський народ 
одностайно підтримує цю нову 
позику миру і творчості, кошти 
якої будуть використані на 
великі цілі будівництва кому
нізму, на дальше поліпшення 
життя трудящих, на зміцнен
ня могутності соціалістичної 
Батьківщини. Про це говорять 
у своїх виступах, сповнених 
глибоким патріотизмом, тисячі 
і тисячі радянських людей.

Виступаючи на мітингу в 
п'ятому апаратному цеху Мос
ковського заводу «Динамо» 
імені С. М. Кірова, фрезеру
вальник тов. Дранічкін сказав:

—Одностайною передплатою 
нової позики ми прискоримо 
спорудження великих будов 
комунізму, які зроблять наше 
життя ще щасливішим і радіс
нішим. Позичаючи державі 
місячпий заробіток, я зобов'я
зуюсь виконувати не менше 
двох норм за зміну, щоб пра
цею і карбованцем наблизити 
перемогу комунізму.

—Ми стоїмо на передовій 
лінії великої творчої роботи, 
яка розгорнулася в нашій краї
ні,—заявив на мітингу будів
ників Куйбишевської гідроелек

тростанції стахановець-екскава- 
торник В. Клементьєв. — За 
геніальним сталінським планом 
ми будуємо найбільшу в світі 
Куйбишевську гідроелектро
станцію. Великі будови кому
нізму ще сильніше зміцнять 
могутпість нашої Батьківщини, 
зроблять життя радянських 
людей ще радіснішим. Позика 
дає кошти для здійснення цих 
великих будов, і я з радістю 
вкладаю в неї свої заощаджен
ня.

На мітинг, присвячений 
випускові нової позики, в укруп
неному колгоспі імені Мален- 
кова (Калузька область) зібрали
ся всі—від малого до великого.

—Радянські позики,—сказав 
у своєму виступі колгоспник 
Олексій Синельніков,—служать 
кровним інтересам народу, спра
ві миру, справі комунізму. Я охо
че передплачую пову позику, 
щоб мої трудові карбованці до
помогли швидше засвітити вогні 
гігантських гідроелектростанцій 
на Волзі, Дону, Дніпрі, Аму
дар'ї, швидше прокласти нові 
канали, зросити безплідні 
пустині, зробити наше життя 
ще багатшим і кращим!

Одностайною передплатою 
пової Державної позики радян
ський народ знову демонструє 
свою безмежну любов і відда
ність любимій Батьківщині, 
більшовицькій партії, радян
ському урядові, рідному вождю 
і вчителю товаришеві Сталіну.

(ТАРС).
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Радянські люди одностайно віддають 
свої заощадження в позику державі

Для розквіту Вітчизни

Партійне життя

Успішно закінчимо 
навчальний рік

З великим задоволенням зуст
ріли трудівники автотранспорт
ної контори тресту «Укрвугле- 
монтаж» постанову Ради Мі
ністрів СРСР про випуск Дер
жавної позики розвитку народ
ного господарства.

—Наші позики спрямовані 
на зміцнення могутності соціа
лістичної держави, на поліп
шення добробуту радянських 
людей,—сказав у своєму вис
тупі слюсар - інструментальник 
т. Ходосенко.—Я від душі даю

Трудове піднесення
Виступаючи на мітингу тру

дящих енергомонтажного уп
равління, електрозварник Пет
ро Пономарьов сказав:

—У капіталістичних країнах 
позики спрямовані на понево
лення трудящих, на гонку оз
броєнь. У нас, в СРСР, позики 
сприяють розвитку народного 
господарства, дальшому поліп
шенню добробуту народу. Я, як 
і всі радянські люди, гаряче 
вітаю постанову Ради Мініст
рів СРСР про випуск нової 
Державної позики.

Велика одностайність хліборобів
Одностайним схваленням зуст

ріли хлібороби колгоспу «Шлях 
до соціалізму» постанову Ради 
Міністрів Союзу РСР про випуск 
нової Державної позики роз
витку народного господарства 
Союзу РСР.

На мітингу, що відбувся в 
колгоспі, виступив колгоспник 
Іван Бондаренко. Він сказав:

—Кошти від Державних позик 
йдуть на те, щоб швидше вирос
тали великі будови комунізму, 
щоб ще заможнішим було 
життя колгоспного селянства. 
В ім'я цього я з радістю перед
плачую нову позику.

З патріотичним закликом 
виступила ланкова Марія Хоць- 
ка.

в позику рідній Батьківщині 
свої трудові збереження.

Як тільки закінчився мітинг, 
почалось розміщення позики. 
Першими підписались шофери 
Андрій ПІиян, Анатолій Пет
ренко, тракторист Іван Фомеп- 
ко.

До 10 годин ранку (і травня 
передплата позики була пов- 

і ністю закінчена.
В. Твердохлєбов, 

заступник секретаря 
парторганізації автотранспорт

ної контори.

6 травня всі трудівники уп
равління передплатили позику, 
набагато перевищивши місяч
ний фонд зарплати.

Цей день стахановці підпри
ємства ознаменували самовід
даною працею на благо Бать
ківщини. Слюсарі Іван Стад- 
ник, Микола Медник, Генадій 
Хмелєвський, газозварник Олек
сандр Буханцов виконали зав
дання на 150 процентів, добив 
шись високої якості робіт.

Є. Малим, 
секретар парторганізації 

енергомонтажного управління.

—Наш колгосп щорічно 
вирощує високі врожаї. Цього 

' ми добиваємось своєю наполег- 
' ливою працею і тією неоціни

мою допомогою, яку подає нам 
держава.

З кожним роком на наших 
полях працює все більше трак
торів, комбайнів та інших 
складних сільськогосподарських 
машин, які полегшують нашу 
працю, роблять наше життя 
заможним і щасливим.

З великою одностайністю 
хлібороби колгоспу дружно й 
організовано передплатили нову 

і позику. Всі колгоспники спла- 
( тили підписні суми готів- 
| кою.

Н. Двірник.

На випуск нової позики слюсар 
енергомонтажного управління Пет
ро Старинець відповідає стаха- 
новською працею. Він виконує 
щозміни понад дві норми.

На знімку: П. Старинець.

Дружна передплата
По всіх цехах рудоремонтно- 

го заводу відбулися багатолюд
ні мітинги, присвячені поста
нові Ради Міністрів СРСР про 
випуск нової Державної позики.

—Нова позика розвитку на
родного господарства. СРСР—це 
позика мирної творчої праці,— 
сказав у своєму виступі слю- 
сар-стахановець т. Лук'янов.— 
Ми бачимо, як квітне наша 
Батьківщина, як зростає її еко
номічна могутність. День у день 
поліпшується добробут трудя
щих нашої країни. Передпла
чуючи нову Державну позику, 
я знаю, що мої трудові збере
ження підуть на дальший роз
виток народного господарства і 
фінансування великих будов 
комунізму на Волзі, Дону, Дніп
рі, Аму-Дар'ї.

Після закінчення мітингу по
чалась дружна підписка.

До кінця дня 6 травня всі 
робітники, інженерно-технічні 
працівники і службовці рудо- 
ремонтного заводу одностайно 
підписались на нову Державну 
позику.

В гуртку по вивченню істо
рії ВКП(б) підвищеного типу 
другого року навчання при парт
організації Олександрійської 
брикетної фабрики, яким я ке
рую, навчається 11 працівників 
фабрики. Серед них завідуючі 
відділами, начальники змін і 
цехів, бригадири.

В цьому гуртку комуністи і 
безпартійні активісти повинні 
одержати сталі, систематизовані 
знання з історії більшовизму, 
навчитися працювати самостій
но над книгою, складати стис
лий і змістовний конспект. 
Тому протягом всього навчаль
ного року мені довелося багато 
попрацювати, щоб з кожним 
днем підвищувати активність 
гуртківців на заняттях і при
щепити їм навички до самостій
ного навчання.

Звичайно, що в моїй роботі 
було багато труднощів. Деякі 
слухачі, не вміючи правильно 
розподілити свій час, нерідко 
приходили на заняття непідго- 
товленпми, без конспектів. З 
ними я працював окремо. Тепер 
такі випадки трапляються рідко.

Важливим для пропагандиста 
є завдання — навчити товари
шів, які підвищують свій ідей
но-теоретичний рівень в гурт
ку, творчо застосовувати набуті 
знання з основ марксизму-ле- 
нінізму в своїй повсякденній 
практичній роботі. На власно
му досвіді я переконався, що 
виконати свою пропагандист
ську місію зможе лише той ке
рівник гуртка, який при пояс
ненні програмового матеріалу 
використовує яскраві, близькі

ГАЗЕТНІ ВІТРИНИ НА БУДОВАХ
Біля адміністративного комбі

нату будівельних управлінь 
Семенівського тресту дбайливо 
розміщені Дошки пошани, газет
ні вітрини, дошки показників.

У вітринах кожного ранку 
вивішуються номери газет. їх 
чптають сотні робітників під- 

і і зрозумілі кожному слухачеві 
приклади.

У важливості цих вимог мож
на переконатися на роботі на
шого гуртка. Начальник зміни 
т. Мазур на заняттях завжди 
бере активну участь в обгово
ренні питань. Основні положен
ня марксистсько-ленінської тео
рії він уміло застосовує у своїй 
практичній роботі. І як наслі
док, очолювана ним зміна, знач
но підвищила якість брикету і 
завоювала першість у соціаліс
тичному змаганні.

Сумлінно навчаються в гурт
ку і вміло застосовують набуті 
знання на практиці тт. Кокіп, 
Жогленко та інші.

Навчання в гуртку проходить 
суворо за навчальним планом. 
Протягом травня ми закінчимо 
вивчення останніх підрозділів 
п'ятнадцятої теми, а червень 
залишається для проведення 
підсумкових занять.

Навчальний рік у сітці пар
тійної освіти наближається до 
закінчення. Щоб забезпечити 
успішне завершення навчання 
в гуртку, я велику увагу при
діляю повторенню пройденого, 
хоч па це навчальним планом 
окремих годин і не визначено.

Вже тепер можна з певністю 
сказати, що переважна біль
шість слухачів серйозно пра
цює над підвищенням свого 
ідейно-теоретичного рівіг£<Ш 
підсумкових заняттях покаже 
високі знання з основ історії і 
теорії більшовицької партії.

М. Лопата, 
керівник гуртка по вивчецша 

історії ВКП(67’

I приємств та будов тресту.
Секретарям парторганізацій 

будівельних управлінь і під
приємств слід подбати про об
ладнання газетних вітрин на 
всіх виробничих дільницях, 
де перебуває багато трудя
щих.

Де/
Сім років тому Радянські 

Збройні Сили побідоносно за
вершили розгром фашистської 
Німеччини і змусили її до пов
ної і беззастережної капітуля
ції. У своєму зверненні до на
роду 9 травня 1945 року то
вариш Сталін сказав:

«Великі жертвп, принесені 
нами в ім'я свободи і незалеж
ності нашої Батьківщини, пе- 
зліченні злигодні і страждан
ня, пережиті нашим народом у 
ході війни, напружена праця в 
тилу і на фронті, віддана на 
олтар Вітчизни,—не минули 
марно і увінчалися повного пе
ремогою над ворогом».

Американо-апглійські імпе
ріалісти розраховували, що Ра
дянський Союз в цій війні бу
де коли не розбитий, то на
стільки виснажений і знеслаб- 
лений, що неминуче потрапить 
у повну економічну і політич
ну залежність від СІ1ІА і Анг
лії. Але Радянський Союз зруй-

ь перем
★

С. ПЛАТОНОВ 
Г енерал-лейтенант

★
нував усі підступні задуми во
рогів, він вийшов з війни ще 
більш зміцнілим і могутнім.

Перемога, одержана Радянсь
ким Союзом у Великій Вітчиз
няній війні, з'явилась резуль
татом незмірних переваг радян
ського суспільного і державно
го ладу перед капіталістичним 
ладом, переваги Радянських 
Збройних Сил і радянської во
єнної науки над збройними си
лами і воєнною наукою фа
шистської Німеччини, резуль
татом мудрої політики більшо
вицької партії.

Творцем і організатором істо
ричної перемоги пад фашист
ською Німеччиною являється 
геніальний вождь і вчитель ра
дянського народу, великий 
полководець товариш Сталін.

Героїчний радянський народ-

оги
переможець визволив народи 
бвропи, в тому числі і німець
кий народ, від фашистського 
іга, врятував людство від за
грози фашистського поневолен
ня. З допомогою Радянської 
Армії в ряді європейських країн 
— Польщі, Чехословаччині, 
Угорщині, Болгарії, Румунії і 
Албанії—виник і зміцнів народ
но-демократичний лад. В центрі 
Бвропи утворилась Німецька Де
мократична Республіка. Пере
мога Радянського Союзу пад 
гітлерівською Німеччиною і мі
літаристською Японією допо
могла великому китайському 
народу визволитись від імпе
ріалістичного іга і створити не
залежну Китайську Народну 
Республіку. Створився могутній 
демократичний табір з 800-міль- 
йонним населенням, очолюва
ним Радянським Союзом.

Післявоєнні роки стали ро
ками небаченого розквіту дер
жав, які входять до табору ми
ру, демократії і соціалізму. Ра

дянський Союз за короткий 
строк загоїв рани, завдані 
війною, і нині успішно прова
дить будівництво комунізму по 
геніальних накресленнях това
риша Сталіна. Великі будови 
комунізму в пашій країні ви
кликають радість і захоплення 
всього передового людства.

Успіхи країн демократично
го табору, рух за мир у всьому 
світі, що набрав величезних 
розмірів, викликають збенте
ження і шаленну злобу серед 
паліїв війни—американо-анг- 
лійських імперіалістів.

Новоявлені американські 
претенденти на світове пану
вання, забуваючи про безслав
ний кінець гітлерівської кліки, 
гарячково готують нову світо
ву війну—сколочують агресив
ні блоки проти Радянського 
Союзу і країн народної демо
кратії, роздувають шаленну 
гонку озброєнь. Вони розв'яза
ли злочинну загарбницьку вій
ну проти волелюбного корей
ського народу. В своїх жахли
вих злочинах проти людства

американські імперіалісти пере
вершили гітлерівців. Вони 
застосували в Кореї заборонену 
бактеріологічну зброю.

Могутній табір миру, очолю
ваний Радянським Союзом, 
сміливо і наполегливо викри
ває злочинні махінації амери
канських імперіалістів та їх 
посібників і згуртовує під пра
пором боротьби за мир всі 
миролюбні народи.

Проводячи неухильну полі
тику миру, Радянський Союз 
не забуває і про зміцнення 
своїх Збройних Сил.Радянська 
Армія і Військово-Морський 
Флот надійно оберігають мирну 
творчу працю радянського на
роду, державні інтереси нашої 
великої Батьківщини.

Радянські люди спокійно і 
упевнено дивляться у майбут
нє. Зірко і пильно слідкують 
вони за підступами імперіаліс
тичної реакції, свято оберігають 
державну таємницю, оберігають, 
як зіницю ока, соціалістичну 
власність, всемірно зміцнюють 
могутність своєї рідної держави.
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Захистити бурякові плантації 
від ШКІДНИКІВ

Буряководи нашого району 
цього року успішно завершили 
сівбу цукрових буряків. Зараз 
на плантаціях з’явилися друж
ні сходи рослин, але створила
ся серйозна загроза пошкод
ження цукрових буряків шкід- 
ником-довгоносиком.

Щоб запобігти пошкодженню 
посівів, необхідно зразково 
поставити боротьбу з шкідни
ками, ефективно використати в 
цій справі всі наявні механіч
ні, хімічні та біологічні засоби.

Кожен колгосп має в своєму 
розпорядженні оприскувачі і 
опилювачі, держава забезпечи
ла їх достатком отрутохіміка
тів. Крім того, боротьбу з дов
гоносиком, буряковою блохою 
та іншими шкідниками треба 
провадити шляхом ручного збо
ру, розкидання затравлених 
принад, накладання мілких сі
ток спрямовуючих канавок і т. д.

Проте ряд колгоспів не ви
користовують цих можливостей, 
виявляють злочинну байду
жість, що призводить до знач
ного пошкодження посівів.

Так, у колгоспі імені Ен
гельса від шкідників загинула 
значна частина буряків. 
Значні пошкодження посівів 
мають місце і в артілях імені 
Володимира Ульянова, імені 
Будьонного, «Заповіт Леніна» 
та інших.

Плакат художника М. В. Антоника

Високий
У січні цього року я побу

вав на республіканській нараді 
передовиків сільського госпо
дарства по вирощуванню висо
ких урожаїв кукурудзи, греч
ки, проса і чумизи. На нараді 
я мав змогу почути розповіді 
передовиків про їх досвід.

З особливою увагою слухав 
виступ Героя Соціалістичної 
Праці, депутата Верховної Ради 
Української РСР, ланкового 
колгоспу «Червоний партизан» 
Лихівського району, Дніпропет
ровської області, Марка Озер
ного.

11а 1952 рік наша бригада 
зобов’язалась виростити в се
редньому 40 центнерів, а лан
ка Марії Хоцької бореться за 
45 центнерів кукурудзи з кож
ного гектара посіву.

Ці зобов’язання, взяті зва
жаючи на наші можливості, і 
підкріплюються агротехнічними 
заходами. Взимку на кожен 
гектар посіву ми вивезли по 10

Зараз не можна гаяти жод
ної хвилини. Необхідно в кож
ному колгоспі мобілізувати всі 
засоби на боротьбу з шкідни
ками.

Треба зважити, що цієї весни 
значного пошкодження посівам 
цукрових буряків завдає буря
кова блоха. Тому в боротьбі з 
нею слід застосувати он плюван
ня плантацій дустом «ДДТ», 
виловлювання блохоловками, 
провадити обкурювання планта
цій, розкидаючи для цього і 
спалюючи купи сміття і непри
датної соломи з таким розрахун
ком, щоб дим окутував всю 
плантацію.

Велику допомогу буряководам 
в боротьбі з довгоносиком мо
жуть подати кури. Але чомусь 
їх не використовують. Необхід
но покінчити з недооцінкою 
цього методу біологічної бороть
би з шкідниками і негайно ви
везти на посіви багаторічних 
трав усіх наявних у колгоспах 
курей.

Буряководи нашого району 
цього року зобов’язались ви
ростити з кожного гектара по
сіву по 225 центперів цукрових 
буряків. Цього можна добитись 
лише при умові повного збере
ження посівів від шкідників, 
своєчасного і якісного прове
дення їх обробітку.

урожай кукурудзи буде
тонн перегною, підготовили не
обхідну кількість висококонди- 
ційного насіння кукурудзи сор
ту «Грушівська».

Особливо старанно готува
лись до посіву кукурудзи. Зак
риття вологи на площі посіву 
закінчили за кілька годин, 
культивацію провели у два слі
ди. Сівбу почали в кращі стро
ки, коли грунт прогрівся до 
10—12 градусів, і закінчили її 
за 1,5 робочі дні.

Вже кілька років ми прова
димо сівбу цієї культури вик
лючно квадратно-гніздовим спо
собом. Це дає значну прибавку 
врожаю.

Зараз з’явились дружні схо
ди кукурудзи. Колгоспники 
вступають у другий відповідаль
ний період боротьби за врожай 
—період догляду та обробітку 
посівів. Цю роботу ми прагне
мо також виконати у кращі 
строки і лише високоякісно.

Велике значення має нор- 
' мальна густота рослин на гек

Проривають 
цукрові буряки

Буряководи артілі імені 18 
партконференції цього року зо
бов’язалися виростити по 500 
центнерів цукрових буряків з 
гектара. І хоч ця культура 
культивується тут вперше, кол
госпники докладають багато сил, 
щоб зразково провести всі ро
боти по догляду та обробітку 
плантації і з честю дотримати 
свого слова.

Сівбу цукрових буряків було 
проведено у найкращі строки і 
високоякісно. Це забезпечило 
дружні сходи рослин.

Як тільки позначилися ряд
ки, буряководи розпочали шару
вання. Розгорнувши соціаліс
тичне змагання за стислі стро
ки і високу якість обробітку, 
колгоспники ланок Василини 
Іванченко, Оксани ІІтиціної та 
інших домоглись високих ви
робітків. Це сприяло тому, що 
вся площа посіву—-10 гектарів 
була прошарована за 2,5 робочі 
дні.

Закінчивши шарування, бу
ряковіючі ланки розпочали про
ривку цукрових буряків. І цю 
роботу вони зобов’язуються про
вести у стислі строки і високо
якісно.

С. Уманець, 
секретар колгоспної 

парторганізац’ї.

Обробіток 
соняшника

Дружні сходи соняшника з’я
вились в колгоспі імені Сталіна, 
Ворошиловської сільради.

Не гаючись, хлібороби розпо
чали його обробіток. Першого 
дня було забороновано кілька 
гектарів соняшника.

Колгоспники розгортають зма
гання за стислі строки і висо
ку якість обробітку всіх посівів.

Підготовка до жнив
Майстри артілі імені Сталіна, 

Бандурівської сільради, розпо
чали ремонт збирального інвен
таря.

Ковалі Микола Сидорський 
та Михайло Губа вже відремон
тували одну жниварку-само- 
скидку та гребки.

Г. Давніченко.

тарі. Для кукурудзи вона по
винна рівнятись 42 тисячам 
рослин на гектарі. Зберегти 
таку густоту—основне завдан
ня.

Ланка Марії Хоцької з поя
вою сходів вже розпочала під
живлювати рослини перегноєм.

З подвоєною енергією тру
дяться наші люди. На сівбі во
ни значно ущільнили свій ро
бочий донь і розпочинали пра
цювати на годину—півтори ра
ніше, ніж це передбачено роз
порядком дня.

Таке піднесення відчувається 
і зараз. Немає сумніву, що 
наша бригада своєчасно прове
де обробіток і збереже посіви 
від шкідників. Високий урожай 
—не мрія, не випадковість, його 
щороку вирощують наші хлібо
роби, вони і цього року зроблять 
все, щоб з честю виконати взя
ті зобов’язання.

О. Хоцький, 
бригадир другої рільничої 
бригади артілі „Шлях до 

соціалізму*.

НОВІ КНИГИ

ІСТОРИЧНИЙ РОМАН
ПРО СТЕПАНА РАЗІНА

Майже три сторіччя минуло з 
того часу, як відбулося грандісз- 
пе селянське повстання під керів
ництвом Степана Разіна. І через 
сторіччя наш народ бережливо 
проніс пам'ять про сміливого, во
льового донського козака, який 
підняв трудові маси на героїчну 
боротьбу проти гнобителів, за зем
лю, за щастя. Про Степана Разі
на складені чудові, невмирущі 
пісні. Йому присвятили твори ба
гато письменників, поетів. Про на
родного героя Степана Разіна, з 
яким зв'язана одна з славних сто
рінок в історії російського наро
ду, розповідає і історичний роман 
С. Злобина „Степан Разін", удос
тоєний Сталінської премії першо
го ступеня.

Автор починає роман з опису 
юності майбутнього героя. Ми ба- 

! чимо жвавого вразливого підлітка, 
який гаряче любить рідний край, 
його природу, мріє про участь у 
бойових походах. Але ось життя 
зводить молодого козака з факта
ми, що примушують його глибоко 
замислитися. Він починає розумі
ти, що є „домовиті" і є бідні ко
заки, що чесністю, правдивістю, 
кращими людськими рисами воло
діє саме біднота. Д^же багато ус
відомив Разін, коли пішки прой
шов російську державу з півдня 
до самого Білого моря. Скрізь він 
бачив зворушливі картини тяжко- 

I го, безпросвітного життя закріпа- 
чених людей, звірячого гніту бояр 
та дворян над селянами. Чесний, 
хоробрий юнак, правильно вва
жаючи, що до всього йому в сві
ті справа, сміливо ставав на за
хист простих тружеників.

Дуже виразно показані в романі 
духовний ріст Разіна, зміна його 
поглядів на життя. Спочатку Сте
пан Разін гадав, що правда, сво
бода в рідних станицях будуть 
відновлені, якщо створити вільну 
козацьку державу від Буга до 
Яїка. Щоб здійснити цей свій на
мір, зібрати сили, він організував 
походи бідніших козаків на Волгу 
і в Персію. Слава про Разіна, як 
про захисника обездолених, роз
неслась з краю в край російської 
землі. До гульового атамана з 
кожним днем все більше стало 
приходити кріпосних селян, які 
втікали від гніту та неволі, щоб 
битися за землю, за хліб, за сво
боду.

Розкриваючи зміст подій, що 
годі відбувались, автор роману 
широко показує життя російсько
го народу, його героїчну бороть
бу проти експлуататорів. Картини, 
що змальовують простий народ і

„Незабутній 1919 рік“
На екранах країни з вели

ким успіхом демонструється 
новий кольоровий художній 
фільм «Незабутній 1919 рік». 
Фільм яскраво відтворює одну 
з героїчних сторінок в історії 
нашої Батьківщини, коли моло
да Радянська республіка під 
проводом великих вождів проле
тарської революції В. І. Леніна 
іИ. В. Сталіна успішно відби
вала натиск внутрішніх і зов
нішніх ворогів, які намагалися 
задушити першу в світі соціа
лістичну державу.

У фільмі з особливою силою 
розкривається видатна роль то
вариша Й. В. Сталіна в справі

БУДІВНИЦТВО НОВИХ КІНОТЕАТРІВ
В центрі міста Старий Сам- 

бір (Дрогобицька область) поча
лось спорудження нового кіно
театру. На його будівництво

ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНІ ЛЕКТОРІЇ
Концертом на тему «Музика 

і пісня в радянських кінофіль
мах» відкрито Шполянський ра
йонний літературно-музичний 

його прекрасних представників, 
таких, як Василь Ус, Михайло 
Харитонов, „стариця" Олена, Іван 
Чорноярець, батько і старший 
брат Степана Разіна.—одні з най
кращих в книзі.

Степан Разін чуйно прислухає
ться до голосу своїх соратників, 
зважає на їх думку, яка була дум
кою народних мас. Особливо по
казана дружба Разіна з прекрас
ним вожаком селянських мас Ва
силем Усом. Під впливом цього 
розумного „мужицького вожа" Ра
зін став розуміти, що треба вою
вати не лише за вільну козацьку 
державу. Своєю метою він ставив 
також звільнення селян всієї краї
ни від гніту бояр та дворян. Ва
силь Ус допомагає Разіну вірніше 
вирішувати, наприклад, питання 
відносин з багаточисельними при
гніченими народностями Поволж- 
жя. В результаті сили разінців 
значно зросли. В одній шерензі 
стали боротись проти своїх гно
бителів бідні козаки і селяни, ро
сійські і чуваші, мордвіни і тата
ри і люди інших національностей. 
Перед такою силою не могли 
встояти окремі частини царського 
війська.

Переможний шлях повсталого 
народу відзначений такими успі
хами, як звільнення Астрахані, 
Чорного Яру, Царицина, Саратова, 
Самари. Селянська війна, яка на 
всю широчінь розгорнулась у По- 
волжжі, знайшла відгук у найріз
номанітніших місцях.

Вірний історичній правді, автор 
роману чітко показав також слаб
кі сторони селянського руху. В 
книзі дані хтдожні образи, карти
ни, що розкривають неорганізо
ваність, стихійність руху.

Звичайно, в той час, без керів
ництва робітничого класу та його 
партії, селянство не могло одер
жати повної перемоги. Розгром 
повсталих, трагічна загибель са
мого Степана Разіна були неми
нучі. Так і сприймаються заключ
ні глави роману.

Правильне, марксистсько-ленін
ське висвітлення важливіших пи
тань історії селянського повстан
ня під керівництвом Разіна вигід
но відрізняє новий роман від всіх 
раніше написаних творів про Сте
пана Разіна.

З повного підставою можна ска
зати, що поряд з кращими істо
ричними романами, які створені 
радянськими письменниками, з'я
вився ще один значний художній 
твір.

М. Чунаков.

врятування Петрограда від 
контрреволюційних заколотни
ків та іноземних інтервентів, 
його блискучий політичний і 
полководський талант.

Фільм створено за сценарієм 
М. ЧіауреліВ. Вишневського,

та А. Филимонова. В ролі В. І. 
Леніна знімався артист П. Мол- 
чанов, в ролі товариша И. В. 
Сталіна—народний артист СРСР 
М. Геловані. Роль морява-бал- 
тійця Шибаєва виконує артист 
Б. Андрєєв.

У Москві за чотири дні кі
нокартину «Незабутній 1919 
рік» проглянуло більше 650 
тисяч глядачів. (ТАРС).

відпущено 300 тисяч карбован
ців. Новий кінотеатр будується 
також у Добромилі.

лекторій.. Це—18 літературно- 
музичний лекторій, відкритий 
в сільських районах Київської 
області.

(РАТАУ).
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Дбайливо доглядати лісопосадки
Для приживлювання і кращо

го розвитку сіянців у полеза
хисних лісосмугах потрібна во
лога та світло. Лише за цих 
умов вони будуть нормально 
розвивати корневу систему і 
надземну частину.

Молоді дерева потрібують 
дбайливого догляду до тих пір, 
доки не зімкнуться кронами. 
До цього періоду міжряддя лі
сосмуг слід регулярно підпушу
вати, знищуючи бур'яни.

Своєчасний обробіток лісо
смуг має особливе значення 
для нормального розвитку дерев 
і їх приживлювання.

Зважаючи на це, колгоспи 
імені Сталіна, Бандурівської 
сільради, імені 18 партконфе- 
ренції, імені Жданова та інші 
ретельно доглядають полезахис
ні лісосмуги. Вони своєчасно 
провели перше підпушування 
міжрядь і вже розпочали дру
гий обробіток лісосмуг.

Але деякі керівники колгос
пів не дбають про своєчасний 
обробіток лісопосадок, залиша
ють їх без догляду і тому де
рева погано розвиваються, а 
значна частина гине.

З редакційної пошти
• —В гуртожитку № 8, де 

проживають робітники енерго- 
моитажного управління, немає 
порядку. В кімнатах брудно, 

.підлога не підмітається по 
кілька днів. Тут немає навіть 
графинів з водою. Комендант 
гуртожитку т. Хрущов крізь 
пальці дивиться на ці непо- 
рядки, — повідомляє тов. Лу- 
комський.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛ!КОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети „Більшовиць

ка правда” надійшов лист, в яко
му розповідалось про те, що за
відуюча магазином № 20 відділу 
робітничого постачання Черняв- 
ська, порушивши правила радян
ської торгівлі, відпускала кращі 
товари знайомим при закритих 
дверях.

Як повідомив редакцію заступ-

Тваринництво бурякорадгоспу „Комінтерн'' переведено на літнє 
табірне утримання.

На знімку: обладнаний табір для молодняку великої рогатої ху
доби. Фото Г. Вєрушкіна.

Розгортаються будівельні роботи
Будівельники колгоспу імені 

18 з'їзду ВКІІ(б) розгорнули 
будівельні робота. Вони устано
вили нову пилораму,розпочали 
будівництво колгоспного млина.

Цього року колгосп має 
також збудувати новий навіс

Це стосується, насамперед, 
колгоспів імені Леніна, ІІрого- 
попівської сільради, (голова 
т. Тищенко), «Комунар (голо
ва т. Ващук), «Заповіт Леніна» 
(голова т. Сухина) та деяких 
інших.

Мало дбають про обробіток 
лісових полезахисних смуг і 
керівники Олександрійської та 
Користівської МТС. Вони вва
жають, що виконання договір
них зобов'язань з колгоспами 
по міжрядному обробітку лісо
смуг справа другорядна. Лише 
цим можна пояснити те, що 
МТС недопустимо повільно об
робляють лісопосадки.

Збереження всіх наявних 
полезахпспих лісосмуг—важли
ва державна справа. Вона вирі
шується обробітком і сумлін
ним доглядом за кожним дере
вом. Тому керівники колгоспів 
і МТС повинні подбати про 
своєчасне проведення обробітку 
і повне збереження всіх лісо
смуг.

М. Кулішенко,
старший агролісомеліоратор 

райсільгоспвідділу.

• —Міськторгвідділ та зокрема 
дирекція ринку не займаються 
питаннями організації колгосп
ної торгівлі, не слідкують за 
цінами на ті чи інші продук- 

, ти. Давно час по-справжпьому 
і взятися за організацію кол- 

госпної торгівлі в Олександрії, 
| —пише тов. Смирнова.

I ник керуючого трестом „Олек- 
сандріявуглерозріз” по робітничо
му постачанню тов. Дверницький, 
факти, наведені в листі, підтвер
дились.

За грубе порушення правил ра
дянської торгівлі зав. магазином 
т. Чернявській оголошено сувору 
догану і попереджено.

для зоерігання сільськогоспо
дарського інвентаря. Колгосп
ники тт. Павлюк та Шаменко 
для цієї мсти вже заготовили 
100 кубометрів каменю.

3. Меткий.

КОРОТКО
180 тисяч кілометрів 

без ремонту
Шофер Берестянської МТС 

Петро Яковлев (Волинська об
ласть), працюючи на автомашині 

) „ГАЗ—ММ”, за 52 місяці і 20 
днів наїздив без капітального ре- 

I монгу 180 тисяч кілометрів. Ста- 
[ хановсць зобов'язався довести 
і пробіг машини без капітального 
! ремонту до 200 тисяч кілометрів.

---------Ф---------

60 тисяч метрів тканин 
із зекономленої бавовни

Багатотисячний колектив Таш
кентського текстильного комбіна
ту імені Сталіна вже виконав своє 
передтрявиевс зобов'язання—виго
товив 60 тисяч метрів тканин по
над план із зекономленої бавовни- 
сирцю.

---------ф_------

Новий загін 
спеціалістів-металургів 
У 33 металургійних технікумах 

країни почався захист дипломних 
проектів. Технікуми випускають 
більше трьох тисяч спеціалістів. 
У цьому році до металургійних 
технікумів буде зараховано близь
ко 9 тисяч чоловік.

---------♦---------

В кожному колгоспі— 
цегельний завод

В колгоспах Турійського райо
ну, Волинської області, працюють 

■ 11 цегельних заводів. З початком 
сезону ці колгоспи району вироб
лятимуть на своїх заводах буді
вельні матеріали.

---------ф---------

Нові велосипеди
Харківський велосипедний завод 

випустив перший зразок трико
лісного велосипеда, оснащеного 
спеціальним кузовом для перевоз- 
ки вантажів вагою до 150 кілог
рамів. Закінчено також виготов
лення першої дослідної партії 
спортивно-шосейних велосипедів 
„В-54”. Нова машина розвиває 
швидкість до 60 кілометрів на 
годину.

--------------------

Агроном у кожній 
рільничій бригаді

В цьому році в Сталінській об
ласті керівниками колгоспів вису
нуто більше ста спеціалістів з се
редньою 1 вищою агрономічною 
освітою. Крім того, багато сіль
госпартілей мають тепер своїх 
штатних агрономів, зоотехніків, 
механіків та інших спеціалістів. 
В Мар'їнському районі агрономи 
є майже в кожній рільничій 
бригаді.

(РАТАУ).

Народи
ВІДЕНЬ. (ТАРС). На території 

колишнього гітлерівського конц
табору Маутхаузен відбувся ба
гатотисячний мітинг, присвячений 
пам’яті 130 тисяч радянських, поль
ських, угорських, чеських, фран
цузьких, італійських та інших гро
мадян, по-звірячому замучених тут 
фашистськими катами. На мітинг 
прибули колишні в’язні Маутхау- 
зена, робітники, службовці, селя
ни, домогосподарки, представники 
громадських організацій країни. 
Були присутні також заступник 
верховного комісара СРСР в 
Австрії генерал-майор Краскевич, 
політичний представник СРСР в 
Австрії Кудрявцев, радянський 
комендант міста Відня генерал- 
майор Борейко, а також представ
ники Угорщини, Болгарії, Польщі, 
Чехословаччини, Румунії та інших 
країн.

З промовою на мітингу висту
пив голова Міжнародної федерації 
борців опору, жертв і в’язнів фа
шизму Манес.

—Гітлерівці,—сказав Манес,— 
вчинили страшні злочини. В табо
рах смерті вони замучили міль
йони людей. Лише завдяки ге- і 
роїчній боротьбі Радянської Армії І

Кіпр — крупний острів на Середземному морі, окупований 
Англією в 1878 році і перетворений нею у воєнну базу. Населення 
Кіпра, яке складається в основному з греків, протягом багатьох деся
тиріч веде боротьбу за визволення від англійського панування і за 
приєднання до Греції. В час плебисциту в 1950 році, що був прове
дений всупереч волі англійської адміністрації, за возз'єднання з Гре
цією висловилось 96 процентів греків, які прожирають на острові. 
Населення Греції підтримує національно-визвольну боротьбу на Кіпрі, 
але грецький уряд—вірний своїм господарям—американо-англійським 
імперіалістам, жорстоко придушує рух за возз’єднання Кіпра з Грецією.

На знімку: грецька фашистська поліція в Афінах розганяє 
демонстрацію студентів, які вимагають возз'єднання острова Кіпра з 
Грецією.

Фото із італійського журналу „Віє нуове".
Прескліше ТАРС.

Газета „Де Ваархейд“ про нові 
злочинні плани американської 

вояччини
ГААГА. (ТАРС). Газета „Де 

Ваархейд” вмістила кореспонден- 
' цію, в якій викриває нові плани 
[ американської вояччини щодо 

ведення бактеріологічної війни в 
Середньо-Східній і Півцеїшо- 

I Східній Азії. Газета пише: 
і „Як повідомляють з Вашінгтона, 
І спеціальна група співробітників 
і центральної біологічної лаборато- 
I рії Кемп Детрік при американ- 
і ському військовому міністерстві 

закінчила серію дослідів, що про- 
| водилися із спеціальною метою 
■ знайти нові методи поширення 
і заразних хвороб у Середньо-Схід

ній і Південно-Східній Азії. Як 
стало відомо, працівникам згада
ної лабораторії вдалося знайти 
різних комах, які в умовах Азії 
можуть бути розповсюдниками 
бактерій. Досліди провалилися в 
Саудівській Аравії, Ірані, Іраку. 
Індії та деяких інших країнах.

За словами помічника началь
ника цієї групи (заступника на
чальника хімічного корпусу армії 

світу не хочуть війни
народи Європи здобули свободу. 
За це ми будемо вічно вдячні Ра
дянській Армії.

Вороги миру, продовжував Ма
нес. знову хочуть ввергнути люд
ство у війну, воші жадають нових 
жертв. Американці пустили в хід 
бактеріологічну зброю проти ко
рейського і китайського народів. 
Своїми дикими злочинами амери
канські війська перевершили на
віть німецько-фашистських катів.

Ми повинні, сказав на закінчен
ня Манес, будь-що захистити мир 
від загрози війни і фашизму. Ми 
не допустимо створення нових 
страхітливих фабрик смерті.

На трибуні—віце-голова Австрій
ської спілки колишніх в'язнів конц
таборів Огто Горн.

—Жертви Маутхаузена,—сказав 
Горн,—закликають нас до пиль
ності, до посилення боротьби за 
мир. Американські імперіалісти, 
які мріють за прикладом Гітлера 
про світове панування, відкрито 
готують нову, ще жахливішу вій
ну. Для цього вони відроджують 
фашизм, ремілітаризують Західну 

і США,—Ред.) генерала Чарльза 
І Лукса і директора відділу дослі

джень (директор відділу дослід
жень і удосконалень У'лишого 
корпусу армії в Меріленд^^ед.) 
бригадного генерала Уїлльяма 
Крізі, головна увага була сконцен
трована на дослідах з сараною, 
яка відома в науці під назвою 
„Схісгоцерка грегаріа” і має здат
ність пересуватись на Дужаф’ликі 
відстані. На думку американських 
спеціалістів, в певних випадках 
цю сарану можна буде використа
ти для перенесення бактерій на 
далекі відстані без допомоги 
спеціальних транспортних засобів, 
як, наприклад, літаків, з яких 
тепер скидають над Кореєю і 
Китаєм заражених бактеріями 
комах. Досліди в Саудівській Ара
вії довели нібито, що є всі підста
ви гадати, що цією сараною „мож
на ефективно користуватись як 
засобом для розповсюдження бак
терій”. Такі цинічні задуми амери
канських чумних маніаків".

і Німеччину, Японію, західні зони 
і нашої країни.

Але народи не хочуть війни. 
Зокрема, в Австрії зростає рух 
проти ремілітаризації західної час
тини країни, за заборону бакте
ріологічної зброї в Кореї і Китаї, 
за негайне виведення американсь
ких військ з Кореї. Табір миру, 
очолюваний великим Радянським 
Союзом, міцніє з кожним днем. 
Народи світу не допустять війни!

Потім до підніжжя пам’ятника 
жертвам Маутхаузена були покх 
дені вінки від радянського кома» 
дування, політичного представниц
тва СРСР в Австрії, від Міжна
родної і Австрійської організацій 
колишніх політичних в’язнів, від 
Центрального комітету компартії 
Австрії, від багатьох колективів 
підприємств, різних громадських 
організацій, а також від представ
ників Польщі, Чехословаччини, 
Угорщини, Румунії, Болгарії і 
Франції.
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Повідомлення Міністерства фінансів СРСР
Державна позика розвитку народного господарства СРСР 

(випуск 1952 року), випущена на суму ЗО млрд. карбованців, 
розміщена на кінець дня 8 травня на 35 мільярдів 712 мільйонів 
374 тисячі карбованців з перевищенням на 5 мільярдів 712 міль
йонів 374 тисячі карбованців.

У зв'язку Із значним перевищенням встановленої суми по
зики, Міністерством фінансів СРСР, на підставі вказівки Ради 
Міністрів СРСР, дано розпорядження припинити повсюдно з 
10 травня 1952 року дальшу передплату позики.

Міністр фінансів СРСР А. ЗВЄРЄВ.

Посівам—старанний догляд
Використовуючи потужну 

техніку, радянську агробіоло
гічну науку та досвід передо
виків, працівники сільського 
господарства району успішно 
завершують сівбу всіх ярих 
культур. У багатьох колгоспах, 
не дивлячись на пізню весну, 
посів зернових, технічних і 
кормових культур проведений 
на високому рівні агротехніки 
і в більш стислі строки, ніж 
торік.

Але сівба це лише початок 
боротьби за високий урожай. 
Нині перед працівниками сіль
ського господарства стоїть дру
ге важливе завдання—забезпе
чити зразковий догляд за посі
вами, від чого тепер залежить 
доля врожаю.

На полях колгоспів з'явили
ся сходи ярих культур. Не 
гаятись, розгортати обробіток, 
завершити його в стислі строки 
і високоякісно, зберегти всі по
сіви від шкідників—ось чого 
повинні добиватись зараз всі 
колгоспники, механізатори і 
спеціалісти сільського госпо
дарства району.

Передові колгоспи вже на 
повний хід провадять обробіток. 
Хлібороби артілі імені 18 парт- 
кошеденції зразково поставили 
боротьбу з шкідниками цукро
вих буряків, одночасно розпо
чали шаровку їх, а завершив
ши цю роботу, приступили до 
прорп. ги і міжрядного обробіт
ку с^ртї?.ь та інших просап
них культур.

Комплексно ведуть обробіток 
і хлібороби колгоспу імені Во- 
рошилова. Вони вже завершили 
шаровку цукрових буряків, бо- 
ропування соняшника і розпо
чали проривку цих культур, 
обробляють пари.

Проте в багатьох колгоспах 
неприпустимо зволікають обро
біток посівів, не ведуть бороть
би з шкідниками. Особливо 
тривожний стан створився на 
плантаціях цукрових буряків. 
Велика наявність довгоносика 
потрібує негаючпсь організу
вати боротьбу з цим шкідни
ком. Та деякі голови правлінь 
і агрономи колгоспів, керівни
ки МТС і райсільгоспвідділу не 
забезпечили своєчасного вводу 
в дію всіх наявних засобів, що 
призвело до загибелі і пошкод
ження значної частини цукро
вих буряків.

Особливо безвідповідально 
поставилися до боротьби з 
шкідниками в колгоспах «Жов
тень», імені Володимира Улья- 
нова, імені Енгельса, імені Бу-

Перший самоскид
Колектив Кутаїського авто

мобільного заводу (Грузинська 
РСР)здобув нову виробничу пе
ремогу. Випущено перший авто
самоскид марки «КАЗ-585-Б».

Зміни, внесені кутаїськими 
автомобілебудівниками в конст
рукцію самоскида, значно по
ліпшили його експлуатаційні 

дьонного, імені 18 з'їзду ВКІІ(б) 
та деяких інших, де довгоно
сик знищив значну частину 
цукрових буряків, які тепер до
водиться пересівати.

Ряд колгоспів досі не завер
шив шаровки і зволікає про
ривку цукрових буряків.

Щоб вчасно впоратись з об
робітком та зберегти всі посіви 
від шкідників, необхідно мобілі
зувати на ці роботи всіх хлібо
робів, ущільнити робочий день, 
домогтись, щоб кожен колгосп
ник і механізатор щодня вико
нував і перевиконував установ
лені норми виробітку.

На жаль, трудова дисципліна 
в ряді колгоспів на низькому 
рівні. В артілі «Оборона краї
ни», наприклад, робочий день 
розпочинається пізно, є випад
ки, колп окремі колгоспники 
цього року ще не виробили 
жодного трудодня.

Ні правління артілі, ні пар
тійна і комсомольська органі
зації питанням організації пра
ці тут не займаються. Більше 
того, ці керівники порідко самі 
порушують трудову дисципліну. 
Так, недавно секретар колгосп
ної комсомольської організації 
т. Шевченко в робочий час 
пішов ловити рибу і з'явився 
на роботу лише о 5 годині 
вечера.

У листі до товариша Сталіна 
хлібороби України зобов'яза
лись цього року виростити 
високий урожай всіх сільсько
господарських культур, доби
тись того, щоб не було жодного 
відсталого колгоспу. Це зобов'я
зання в значній мірі вирішуєть
ся зараз, в період догляду за 
посівами.

Тому партійні і радянські 
організації, спеціалісти сіль
ського господарства колгоспів, 
МТС і райсільгоспвідділу повин
ні подавати конкретну допомо
гу колгоспам в догляді за 
посівами, дбати про всемірне 
зміцнення трудової дисципліни, 
непослабно проводити масово- 
політичну роботу серед кол
госпників і механізаторів, роз
гортати соціалістичне змаган
ня хліборобів за високий уро
жай.

Силу політичної агітації, 
агробіологічної науки, досвід 
передовиків—все треба спряму
вати на вирішення цих почес
них завдань.

Організовано і високоякісно 
обробимо посіви, збережемо їх 
від шкідників, виконаємо 
зобов'язання, взяті в листі до 
великого Сталіна!

Кутаїського заводу
якості. Самоскид оснащений 
механізмом, який дозволяє авто
матично закривати і відкривати 
задній борт, що гарантує без
печність роботи.

Перша партія машин призна
чена для відправки на великі 
будови комунізму.

По нашій Батьківщині
Вагони для будов комунізму

На Дніпродзержинському ваго
нобудівному заводі імені газети 
„Правда" виготовлено суцільно- 
металічного вагона для перевоз- 
ки цементу. Вантажопідйомність 
його—60 тонн. Вантаження цемен
ту провадиться через шланги за 

і допомогою тисненого повітря. 
І Повністю механізоване і розван- 
| таження. Такі вагони завод ви

пускатиме для великих будов ко- 
‘ мунізму.

Новий вокзал на станції 
Ленінська

Станція Ленінська, Московсько- 
Донбаської залізниці. — колишня 
платформа Герасимовська—широ
ко відома трудящим нашої краї
ни. Звідси в скорботні дні 1924 
року відійшов траурний поїзд, 
який доставив у Москву тіло Во
лодимира Ілліча Леніна. Зараз на 
станції Ленінська почалося будів
ництво нового будинку вокзалу. 
Він буде одночасно пам'ятником 
великому Леніну.

! Грозові дощі на Херсонщині
В усіх районах Херсонщини 

пройшли великі грозові дощі. В 
> районі Херсона і Скадовська кіль- 
I кість опадів досягла 23—33 мілі

метрів. Добре розвиваються посі
ви. Озима пшениця на парах до
сягає 35 сантиметрів висоти. На 
15—20 сантиметрів піднялись по
сіви ячменю та інших ярих куль
тур. Дружними сходами вкрились 
плантації бавовнику.

Виконано план посадки 
полезахисних лісових смуг
Колгоспи Ізмаїльської, Херсон

ської, Запорізької, Миколаївської, 
Одеської, Кіровоградської і Во- 
рошиловградської областей вико
нали план весняної посадки по
лезахисних лісових смуг. Всього 
на Україні посаджено і посіяно 
лісових культур на 65 тисяч 700 
гектарах—93,9 процента плану. 
Поповнення і відновлення посадок 
і посівів минулих років проведено 
на площі 33 тисячі 400 гектарів.

Великі виграші
Ощадні каси України почали 

оплату виграшів Четвертої Дер
жавної позики відбудови і роз
витку народного господарства 
СРСР, тираж якої відбувся 27 
квітня у Луцьку. Тільки за один 
день в Харкові оплачено близько 
півтора мільйона карбованців виг
рашів. Харків'яни пред'явили трид
цять три облігації, на які припали 
виграші в 50, 25, 10 і 5 тисяч кар
бованців.

За десять кілометрів від Ка
лача, оточеного з заходу мо
гутньою загороджувальною дам
бою, розмістилися споруди і ро
бітниче селище Карповського 
гідровузла. З північного заходу, 
затопляючи долину Дону, до 
греблі підходить Цимлянське 
море.

З Цимлянського моря, через 
тринадцятий шлюз, у Карповсь- 
ко водоймище пройшли перші 
судна—землесосні снаряди. Ра
зом з донською водою вони пі
дуть до Волги.

Донська вода, яку гонять 
Карповська, Мариновська і Вар-

І Екіпаж земснаряда „Онега" вй- 
I конуе роботи на основних споруд- 

женнях Каховського гідровузла 
Закінчене риття підходу по річці 
Конці до місця котловане під бу- 

; линок Каховської ГЕС. Колектив 
зем< нарада виконав зобов'язання 
вийняти 250 тисяч кубометрів 
грунту на місці майбутнього кот
лован». До кінця року земснаряд 
намиє 2 мільйони кубометрів 
грунту.

На знімку: момент опускання 
розпушувача земснаряда.

Фото Ю. Ліхути. 
(Прескліше РАТАУ).

Колгоспники-композитори
Радянський соціалістичний лад 

створив усі умови для бурхливо- 
I го розквіту культури естонського 
[ народу. З товщі народних мас ви- 
I ходять нові таланти—письменни

ки. поети, артисти, композитори.
За останній рік Центральний 

будинок народної творчості Есто
нії записав десятки пісень, авто
рами музики до яких є колгосп
ники. В сільгоспартілі „Юхісмеел" 
часто виступає колгоспний оркестр 
народних інструментів. В репер
туарі оркестру налічується більше 
10 пісень, створених колгоспни- 
ками-компознторами. Великим ус
піхом користується пісня колгосп- 
ника-рільника Р. Салму, присвя
чена товаришеві Й. В. Сталіну.

Розвиток музичної народної 
творчості—яскраве свідчення щас
ливого, радісного життя радянсь- 

| кого селянства.

М'ясо—державі
Ще чотири області України — 

Запорізька, Сумська, Полтавська 
і Дніпропетровська—достроково, 
1 травня, завершили виконання 
піврічного плану здачі м'яса 
державі.

шлях донської води
варовська насосні станції, прой
шла вже 70 кілометрів, запов
нивши чаші трьох водоймищ і 
досягнувши вершини вододілу. 
В Мариновському районі, де 
споруджуються два шлюзи від 
насосної станції до водоприй
мальний, вода йде над землею 
по гігантському тримагістраль- 
ному трубопроводу, який ле
жить на залізобетонних опорах. 
Цими днями для пропуску ав
томобілів будівники спорудили . 
три мости через ці труби. Біль
ше 100 тисяч кубометрів води 
за годину приймає з цих труб 
Мариновський водоприймаль
ний.

Колгоспи Кубані будують 
канали і зрошувальні системи

Використовуючи могутню ра
дянську техніку, колгоспи степо
вих районів Кубані розгорнули 
широке будівництво каналів і зро
шувальних систем.

Хлібороби Мар'янського району 
споруджують 10-кілометровий ка
нал, який зросить 350 гектарів 
городів і обводнить 4 тисячі гек
тарів лук і пасовищ. Колгоспники 
Гулькевичського і Ново-Кубансь
кого районів будують 30-кіломет- 
ровий канал, розрахований на зро
шення 4 тисяч гектарів безвод
них земель.

Канали для зрошувальних сис
тем також споруджуються в ряді 
інших районів Краснодарського 
краю.

На курсах майстрів 
соціалістичного сільського 

господарства
Близько трьох мільйонів кол

госпників здають цієї весни екза
мени на агрозоотехнічних курсах, 
які готують майстрів соціалістич
ного сільського господарства. Біль
ша частина колгоспників, які вив
чають різні .розділи рослинництва, 
вже успішно здали екзамени. У 
травні закінчиться перевірка знань 
у тваринників. Сотням тисяч 
колгоспників буде вперше прис
воєно звання майстра соціаліс
тичного сільського господарства 
2 розряду.

Закінчився сезон цукроваріння
Заводи цукрової промисловості 

країни завершили сезон цукрова
ріння. Перероблено сотні мільйо
нів центнерів цукрових буряків, 
вирощених у колгоспах і радгос
пах. Виробіток цукру в минулому 
сезоні збільшився порівняно з се
зоном 1950—1951 року на 20 про
центів. Великих успіхів добилась 
цукрова промисловість України, 
яка перевиконала виробничий 
план.

Демонстрування кінофільмів 
у польових таборах

У польових таборах багатьох 
колгоспів Таджикистану організо
вано регулярне демонстрування 
кінофільмів і обговорення їх. У 
колгоспних польових таборах 
республіки демонструються фільми 
„Сталінградська битва", „Радян
ський Таджикистан", кіножурнали 
„Новини сільського господарства" 
і інші.

(РАТАУ).

У Варваровському водоймищі 
закінчується важкий шлях дон
ської води. Майже чотири міся
ці потрібно було для того, щоб 
підняти її до Бргенінського 
хребта. Тепер потрібно буде не 
більше чотирьох днів, щоб звід
ти вода самопливом дійшла до 
Волги.

Чпм ближче підходить дон
ська вода до Волги, тим налру- 
женішою стає робота на Волго- 
Донському межріччі. Будівни
ки готові точно виконати вели • 
ке завдання Батьківщини.

(ТАРС).
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Всіляко підтримувати І поширювати 
цінні починання новаторів виробництва

Ширше
У минулому році на будівель

них дільницях тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз» впровадже
но ряд раціоналізаторських 
пропозицій. В результаті зеко
номлено понад 200 тисяч кар
бованців.

Майже стільки ж пропозицій 
надійшло в першому кварталі 
нинішнього року.

Електрозварник т. Ширін 
сконструював автоматичний ви
микач електрозварного транс
форматора. Цей прилад дає 
значну економію електроенер
гії. Раніше в час припинення 
робіт трансформатор споживав 
чимало електроенергії. Тепер, 
як тільки у зварйванні відпа
дає необхідність, в апараті авто
матично вимикається струм.

Досі збирання тракторних гу
сениць провадилось вручну. Це 
викликало значну витрату ча
су і нерідко мав місце брак у 
роботі. Нині майстер т. Левиць- 
кий зробив спеціальний гідрав- 
личний прес, з допомогою яко
го повністю механізується тру
домісткий процес. Місячна еко-

Творча співдружність енергетиків І працівників науки
Колектив Олександрійської 

електростанції тримає постій
ний зв'язок з теплоенергетич
ним інститутом Академії наук 
УРСР.

Молодий майстер трес
ту „Укрвуглемонтаж» 
ГІетро Нечипоренко. 
переймаючи досвід кра
щих виробничників, день 
у день підвищує свій 
виробіток. Змінні завдан
ня він систематично ви
конує на 160—170 проц.

На знімку: (зліва) 
майстер П. Нечипоренко.

Застосовуючи передові 
методи роботи, бригада 
слюсарів енергомонтаж- 
ного управління, очолю
вана Іваном Стадником, 
добилась високої продук
тивності праці.

На знімку: (справа) бри
гадир слюсар І. Стад- 
ник.

Фото Г. Ганського.

дорогу
номія від цього становить кіль
ка тисяч карбованців.

Робітники гаражу тт. Ле- 
венець і Кошевпй налагодили 
виробництво стартерних акуму
ляторів, чим ліквідували прос
тої автомашин. Річна економія 
становить 50 тисяч карбован
ців.

Начальник транспортного це- 
і ху т. Рнженко сконструював гу- 
і мову муфту зчеплення між ком- 
, пресором і електродвигуном 

електровоза. «Зараз нема потре- 
і би завозити ці частини з ін- 
; шпх міст.

Багато інших цінних пропо- 
I зицій вносять виробничники. 

Однак, не можна сказати, що 
ці пропозиції—результат роботи 
з раціоналізаторами. У тресті 
надто мало уваги приділяють 

| новаторам.
Господарники та профспілко

ві працівники більшості буді- 
I вельних управлінь не спрямо

вують творчу думку стаханов- 
ців на поліпшення використан
ня техніки.

Головний інженер будівель

рацюналізаторам

Енергетики і співробітники 
інституту уклали договір про 
творчу співдружність.

Працівники інституту відві
дують підприємство, дають прак

ного управління т. Равчеєв не 
веде ніякої роботи серед раціо
налізаторів та винахідників. 
Він не скликає їх, не дає тем, 
які слід опрацювати. В резуль
таті за перші чотири місяці тут 
не надійшло жодної раціона
лізаторської пропозиції.

Дає себе взнаки недооцінка 
важливої справи керівниками 
будівельного управління тт. 
Дудником і головпим іпжене- 
ром т. Акутіним. В цьому році 
тут впроваджено кілька раціо
налізаторських пропозицій. Між 
тим. новатори й досі не можуть 
одержати винагороди. Відмахує
ться від цього і головний бух
галтер т. Яровий.

Інтереси виробництва вима
гають, щоб господарники та 
профспілкові керівники по- 
справжньому взялись за розгор
тання раціоналізаторського та 
винахідницького руху, створи
ли новатоварам всі умови для 
творчої роботи.

С. Заєць, 
інженер тресту 

„Олександріявуглерозріз".

тичні поради по кращому ви
користанню обладнання. В свою 
чергу енергетики обмінюються 

' своїм досвідом.

Партійне життя

Задовольняти культурні 
запити колгоспників

Ще па початку року на зборах 
Звенигородської територіаль
ної парторганізації обговорюва
лось питання про поліпшення 
роботи клубу артілі «Шлях до 
соціалізму». Тоді комуністи 
гостро критикували правління 
колгоспу за печуйне ставлення 
до задоволення культурних 
запитів трудящих. Виступаючи 
па зборах, голова правління 
т. Рахубовський багато дечого 
наобіцяв: і клуб відремонтува
ти, і меблі придбати, і завідую
чого клубом призначити.

Але про обіцянки т. Рахубов- 
ському піхто більше пе нагаду
вав і він забув про них швидше, 
ніж закінчилися збори.

Забула про прийняте рішення 
і секретар парторганізації 
т. Двірник. Минуло більше двох 
місяців, а в клубі ніяких змін 
не сталося. Приміщення давно 
не ремонтувалось, стіпи небіле- 
ні, всередині необладпано.

Клуб відкривається лише 
два-три рази па місяць, коли 
в село приїжджає кінопересув
ка. В інші дпі він зачинений 
і молодь після трудового дпя 
змушена проводити дозвілля на 
вулиці.

Пояснюючи причини відсут
ності будь-якої культосвітньої 
роботи в клубі, завідуючий 
т. Куроп‘ятиик скаржиться на 
т. Рахубовського, який нічого 
не зробив, щоб придбати необ
хідне обладнання, рідко буває 
в клубі. Це вірно. Вже два 
роки бібліотека закрита у кол
госпній конторі на замок не
має шафи; музичні інструмен
ти довелося роздати колгоспни
кам на збереження—їх ніде 
скласти; купили настільні гри 
—користуватися ними не можна 
—стола в клубі пемає. Так з 
усім.

До речі, про завідуючого клу
бом Куроп'ятника. Людина він 
письменна, працює в артілі 
завідуючим біологічною лабора
торією. Але призначаючи Куро
п'ятника завідуючим клубом, 
ні партійна організація, ні 
правління артілі не поцікави
лись його моральними і ділови
ми якостями, а слід було б. 
Замість організації культурно- 

виховної роботи серед хліборо- 
робів цей, з дозволу сказати, 
завідуючий пиячить і хуліга
нить.

Правда, зараз точно не мож
на. встановити, хто завідує клу
бом, бо тт. Рахубовський і 
Двірник, переконавшись у 
помилці добору, згадують про 
це з неприємністю.

А що зробила партійна орга
нізація і її секретар т. Двір
ник? Нічого. Лише інколи 
т. Двірник нагадувала т. Раху- 
бовському про клуб, але по- 
справжньому, принципово пи
танням налагодження масово- 
політичної роботи серед трудів
ників артілі тут піхто не зай
мався.

Виправдовуючись, т. Двірник 
говорить про начебто добре 
налагоджену агітаційно-масову 
роботу в рільничих і трактор
них бригадах. А справді. У 
тракторній бригаді №9, наприк
лад, агітатором лічиться т. Коз
лова. Вона ніякої роботи, як 
агітатор, у бригаді не прово
дить.

Занедбаність культосвітньої 
роботи має місце не лише в 
артілі «Шлях до соціалізму».

В колгоспі «Перше травня», 
наприклад, немає приміщення 
для демонстрування кінокартин. 
Взимку туди кінопересувка не 
приїжджає зовсім, а влітку, 
лише інколи, кінофільми демон
струються у дворі контори.

Па запитання:—Чи буває у 
вас агіткультбригада рай^узго 
відділу культосвітньої рТіооти? 
—колгоспники відповідають:

—Ще літом минулого року 
слухали мп один раз концерт, 
а після того про її іпгщння 
нам нічого невідомо.

Занедбаність культосвітньої 
роботи серед колгоспників є 
результатом того, що Звениго
родська територіальна партор- 
ганізація і її секретар т. Двір
ник втратили почуття відпові
дальності за виконання прийня
тих рішень і саме через це 
важливу справу ідеологічного 
виховання»'трудящих пустили 
на самоплив.

П. Горбаченко.

Перша в світі надпотужна турбіна
Колектив Ленінградського ' 

металічного заводу імені Сталіна 
одержав нову блискучу вироб
ничу перемогу. Він побудував 
найкрупнішу і найудосконалі- 
шу в світі парову турбіну по
тужністю в 150 тисяч кіловат. | 
Стендові випробування її пока
зали блискучий результат.

Створення цієї унікальної 
машини—«турбіни миру», як 
назвали її будівники, є новою і 
видатною перемогою радянської ' 
науки і техніки.

Нижче начальник сектора 
турбін великої потужності 
конструкторського бюро заводу 
розповідає про цю визначну 
перемогу вітчизняного турбо- 
будівнпцтва.

* ♦
Думка про використання 

енергії пару зародилась ще в 
глибокій давнині. Однак перші 
парові турбіни, що мали про
мислове значення, з'явились 

лише в кінці XIX сторіччя, ’ 
коли були створені більш удос
коналені верстати для обробки 
металу. В цих турбінах потуж
ністю не більше тисячі кіло
ват вся енергія пару викорис
товувалась в одному робочому 
колесі, що оберталося з швид
кістю, яка досягала 20.000 
оборотів на хвилину Для прак
тичного застосування таких 
машин потрібні були різного 
роду складні редукторні пере
дачі.

Дальше удосконалення турбіп 
йшло по лінії збільшення кіль
кості робочих колес, зменшен
ня числа оборотів турбіни, 
застосування пару високого 
тиснення і великих темпера
тур.

З моменту з'явлення першої 
промислової турбіни минуло 65 
років. За цей короткий строк 
техніка турбобудівництва швид
ко пішла вперед. Особливо 

великого розвитку набула вона 
в нашій країні після перемоги 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Цікаво порівняти два види 
найбільш економічних теплових 
машин нашого часу—поршне
вий двигун внутрішнього зго
рання і парову турбіну.

Для поршневих двигунів но 
потрібні котельні установки: 
паливо спалюється в них без
посередньо в циліндрі. Цю 
перевагу такого роду машин 
супроводжують серйозні недо
ліки. Поршневі двигуни можуть 
працювати тільки на порівняно 
цінному нафтовому паливі, в 
той час, як в котельних агрега
тах, що живлять турбіни паром, 
використовується пизькосортне 
місцеве паливо: торф, сланці, 
буре вугілля і т. д. Крім того, 
досягнутий в сучасній техніці 
максимум потужності в одному 
двигуні внутрішнього згорання 

і в багато разів менший потуж
ності сучасних парових турбін.

За роки радянської влади на
ше вітчпзняпе турбобудівниц- 
тво пройшло чудовий шлях.

За десять років в царській 
Росії на колишньому петербург- 
ському металічному заводі бу
ло побудовано всього 26 тур
бін загальною потужністю в 
9.000 кіловат. Вині ж мета
лічний завод імені Сталіна що
місячно дає країні машини, за
гальна потужність яких в де
сятки разів перевищує потуж
ність всіх турбін, випущених 
протягом десяти років до ре
волюції.

Розвиток радянського турбо
будівництва—це безперервний 
технічний прогрес, невпинне 
оволодіння висотами техніки.

До Великої Вітчизняної вій
ни турбіни, що випускались ме
талічним заводом імені Сталіна, 
працювали паром тисненням у 
29 атмосфер при температурі 
400 градусів. У 1938 році бу- 

I ла випущена рекордна в той 

час парова турбіна потужністю 
в 100.000 кіловат. Вона і зараз 
діє на одній з електростанцій 
країни. В післявоєнні роки 
колектив освоїв серію турбін 
високого тиснення потужністю 
в 25,50 і 100 тисяч кіловат. 
Вони споживають пар тиснен
ням в 90 атмосфер при темпе
ратурі 500 градусів. Кожна та
ка машина в порівнянні з 
турбінами довоєнного випуску 
економить 12 процентів палива.

З величезним творчим під
несенням зустрів колектив за
воду привітання товариша 
Сталіна в зв'язку з випуском 
першої парової турбіни висо
кого тиснення потужністю в 
100.000 кіловат. Великий вождь 
побажав турбобудівельникам 
дальших успіхів в справі тех
нічного прогресу радянського 
енергомашинобудування. Це 
запалило колектив заводу на 
нові творчі дерзанпя. Врахував
ши досвід експлуатації турбін 
високого тиснення, конструк
тори перейшли на освоєння над-
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Зразково доглянути всі посіви
Зберегти плантацію від шкідників

Між двома лісосмугами на 
площі 90 гектарів розкинулась 
плантація пукрових буряків 
протопопівського колгоспу імені 
Леніна. На значній частині її 
вже проведено шаровку. Чіт
ко із гін у гони видно рівні 
рядки. Дружні сходи радують 
буряководів, адже вони зобов'я
зались цього року виростити 
по 300 центнерів буряків з гек
тара.

Однак, буряковій плантації 
серйозно загрожує довгоносик, 
а в окремих місцях вже допу
щено пошкодження буряків, бо 
справжньої боротьби з шкідни
ками тут не організовано.

Між тим, колгосп має в своє
му розпорядженні всі засоби 
ефективної боротьби з шкідни
ками. Але не всі вони вико
ристовуються.

В колгоспі є кілька оприс- 
кувачів та опилювачів, а на 
плантації працює тільки один 
оприскувач. Опалювач, якого 
спромоглися вивезти в поле ли
ше 9 травня, так і не пра
цював.

Бригадири рільничих, бригад

Проривають
Дружні сходи соняшників і 

з'явились в колгоспі імені і 
Ворошилова. Тракторні бригади 
тт. Козака і Назарова присту
пили до їх обробітку. За два 
робочі дні вони завершили 
боронування цієї культури на 
всій площі посіву 155 гектарів.

Самовіддано працював над 
^Цонанням цього завдання 
тракторист т. Ткаченко. Він 
добу не залишав руля свого 
трактора «У-2» і за цей час 
провів боронування всієї площі 
ссчяшника у двох рільничих 
б^Иадах на площі 77 гектарів.

Слідом за боронуванням кол
госпники розпочали прорив
ку. Ця робота проведена вже 
на площі ЗО гектарів. Біль-

У колгоспній майстерні
Добре працюють майстри 

колгоспу «Шлях до соціалізму» 
Федір брещенко та Михайло 
Марченко. Вони своєчасно і 
якісно підготовляють хліборо
бам весь потрібний інвентар. 

високих параметрів—170 ат
мосфер тиснення і 550—570 
градусів температури пару.

Нині створена перша в світі 
парова турбіна таких надвисо
ких параметрів і велетенської 
потужності. Ця одновальна 
швидкохідна машина дає потуж
ність в 150.000 кіловат. Вона 
буде споживати палива на 10 
процентів менше, ніж навіть 
досить економічні вітчизняні 
турбіни високого тиснення, 
що випускалися до цього ча- І 
су. І

Випуском нової потужної 
турбіни радянські енергома- 
шинобудівельникп ще раз до
казали незаперечний пріоритет 
нашої науки і техніки перед 
наукою і технікою зарубіжних 
країн. В СІЛА, наприклад, бу
дується одновальна парова тур
біна потужністю в 125 тисяч 
кіловат. Як потужність її, так 
і параметри пару є значно мен- І

тт. Безкровний, Потапенко, Го- 
ряка і голова колгоспу т. Ти
щенко не пройнялися відпові
дальністю за стан, що створив
ся. У колгоспі досі навіть не 
обкопані красвими лозчими ка
навками посіви багаторічних 
трав, у боротьбі з довгоноси
ком зовсім не використовують
ся кури, на плантації не нак
ладено сітку мілких спрямо
вуючих канавок, не видно та
кож затравлених принад.

Уже зараз слід розставити на 
плаптації коритця з патокою 
для боротьби з метеликом ози
мої совки. Але до цього кол
госп також не готовий. З пот
рібних близько 200 коритець 
тут є тільки 16 та й ті не вис
тавлені на плаптації.

Цукрові буряки в колгоспі 
імені Леніна перебувають під 
великою загрозою. Для відвер
нення її треба негайно мобілі
зувати всі сиди й засоби з тим, 
щоб не допустити найменшого 
пошкодження цукрових буряків 
шкідниками.

В. Лвонтьєн.

соняшники
шість хліборобів добивається 
значного перевиконання ден
них завдань. Замість норми 
0,20 гектара вони проривають 
щодня по 0,25—0,26 гектара 
посіву.

Буряководи артілі, заверши
вши шаровку цукрових буря
ків на всій площі посіву 120 
гектарів, зараз приступили до 
проривки і міжрядного обробіт
ку цієї цінної технічної куль
тури.

Механізатори і колгоспники 
змагаються за своєчасне і якіс
не проведення обробітку всіх 
сільськогосподарських культур.

Л. Нечипорук, 
дільничий агроном 

Олександрійської МТС.

Тепер у колгоспній майстер
ні проходить підготовка до 
жнив. Всі наявні 8 жниварок 
та кінні гребки уже підготов
лені до роботи.

О. Хоцький.

шими в порівненні з нашою 
радянською надпотужною тур
біною.

При створенні унікальної ма
шини заводські інженери в 
співдружності з металургами і 
вченими вирішили складні тех
нічні завдання по створенню 
нових жаротривких марок ме
талу.

Вуглецева і навіть легірова- 
на тугоплавкими металами 
сталь, перебуваючи в зоні ви
соких температур, починає з 
часом змінювати свою структу
ру, набуває такі якості, як 
крихкість і схильність до роз
ривів. Досягнення радянських 
металургів, у створенні нових 
марок особливих жаротривких 
сталей дозволили знайти оригі
нальну і надійну конструкцію 
ціліндра високого тиснення над
потужної турбіни і інших де
талей, що працюють при мак

Міжрядний 
обробіток 

цукрових буряків
Швидко ростуть цукрові бу

ряки в колгоспі імені 18 парт- 
конференції. Рослини вже мають 
4—6 справжніх листочки.

Буряководи, розпочавши про
ривку, борються за своєчасне 
її закінчення. Вже прорвано 
близько 5 гектарів посіву.

Одночасно з проривкою роз
почато підпушування міжрядь 
цукрових буряків. Ця робота 
успішно завершена.

С. Уманець.

Результати 
безтурботності
Кілька днів тому на всій 

плаптації цукрових буряків ар
тілі імені Володимира Ульяно- 
ва були дружпі сходи цукро
вих буряків.

Але правління колгоспу не 
подбало про своєчасну бороть- 

і бу з шкідниками, через це час- 
[ тина буряків загинула і їх до- 
I велось пересівати.
’ Проте і цей повчальний урок 

нічого не навчив голову кол
госпу т. Рябошапку і бригади
ра рільпичої бригади т. Мамо
на. Вони не вжили всіх засо
бів боротьби з довгоносиком, 
обмежились оприскувапням од
ної сторони илантації, де заг
роза, на їх думку, була найбіль
ша, а тим часом в іншому кін
ці поля довгоносик знищив 
кілька гектарів посіву.

За байдуже ставлення до збе
реження посівів цукрових бу
ряків голова колгоспу т. Ря- 
бошапка і бригадир т. Мамон 
повинні понести сурову відпо
відальність.

Г Карпенко.

Доглядати лісосмуги
В колгоспі імені 18 з'їзду 

ВКП(б) ще в квітні провели 
міжрядний обробіток лісосмуг, 
а після цього забули про них.

Через це тут і досі не про
ведено обробітку в рядках.

Голова артілі т. Дубовенко 
не повинен забувати, що лісо
смуги треба весь час зразково 
доглядати. в. Трегуб.

симальних температурах і тис
ненні.

Вирішено також інші важ
ливі проблеми, зроблено ряд 
цікавих нововведень. До них 
належить, зокрема, пульт, який 
постачений десятками автома
тичних приладів, сидячи за 
якими машиніст в будь-який 
момент може знати основні 
дані, що визначають нормаль
ну роботу турбіни.

Випуск унікальної турбіни 
створює базу для переведення 
радянської енергетики на ще 
більш високий технічний і еко
номічний рівень і є найцінні
шим вкладом передової радянсь
кої науки і техніки в енерго- 
машинобудівництво.

П. Гладковський, 
начальник сектора турбін 

великої потужності конструк
торського бюро металічного 

заводу імені Сталіна. 
Ленінград.

Готуймося до свята пісні
Слова М. РИЛЬСЬКОГО Муз. Л. РЕВУЦЬКОГО.

Хвала тобі, Батьку!
Хвала Тобі, Батьку, від роду й до роду, 
У шумі заводів 1 в шелесті нив!
Ти—віра І правда, Ти—серце народу! 
Спасибі за сонце, що Ти засвітив!
Хай сяє ж те сонце, 1 в радісні далі 
Народи братерські невпинно зове, 
Хай в серці народному вічно живе 
Наш рідний, Великий наш Сталін! 
Хвала Тобі, Батьку, лунає усюди, 
Цвіте 1 палає у чесних серцях, 
Ідуть за Тобою окрилені люди, 
Зорею сіяє нам Сталінський шлях.
Ти—світоч народу, що з моря печалі 
У радості море одважно пливе...
Хай в серці народному вічно живе 
Наш рідний, Великий наш Сталін!

-------- <><>---------
Слова Е. ДОЛМАТОВСЬКОГО.

Марш советской молодежи
Мм живем под солнцем золотим, 
Дружно живем.
Ми гордьі Отечеством своим, 
Любим свой дом.
Мьі гордьі Отечеством своим, 
Все пути открмтьі молодим. 
Светлие края—Родина моя, 
Всюду у тебя друзья.

Припев:
Ми все за мир! 
Клятву дают народи.
Ми все за мир!
ІІусть зеленеют всходм.
Мм все за мир!
Реют знамепа свободи. 
Молодость цветет, 
Молодость зовет,
Молодость идет вперед!

Ініціаторам соціалістичного змагання за зниження собівартості 
продукції на кожній операції—стахановцям Московської взуттєвої фаб
рики „Буревестник*—закройщиці М. І. Левченко, бригадиру Г. В Му- 
ханову та бухгалтеру цеху тієї ж фабрики П. П. Завадській присуд
жена Сталінська премія. Здійснення пропозиції новаторів за перші ж 
три місяці дало фабриці 1625 тисяч карбованців надпланової економії 
і дозволило виготовити із зекономленої шкіри 78 тисяч пар взуття. 
Що ж запропонували передові виробничники? Розуміючи, яке вели
чезне значення для країни має зниження собівартості продукції. М. І. 
Левченко і Г. В. Муханов. кожний на своїй ділянці роботи, добились 
непоганих індивідуальних показників Але вони правильно розміркува
ли, що одних лише своїх успіхів недосить. Новатори бачили, як не
рідко те, що їм вдавалось зекономити на своїй роботі, зводилось на 
нівець на наступних операціях. І вони гаряче закликали всіх робітни
ків не лише зберігати економію, одержану на попередній операції, 
але й помножувати її на кожній з наступних операцій. Здійснення 
цієї пропозиції відкрило широкий шлях по залученню всіх робітників 
підприємства до активної боротьби за зниження собівартості продук
ції. Цеховий бухгалтер П. П. Завадська, жваво відгукнувшись на зак
лик патріотів, в свою чергу закликала бухгалтерів і плановиків фаб
рики розробити показники зниження собівартості продукції на кожній 
операції і налагодити облік досягнень кожного робітника в цій галузі. 
Чудовий почин М. І. Левченко, Г. В. Муханова і П. П. Завапської 
підхоплений стахановцями найрізноманітніших галузей народного гос
подарства країни.

На знімку: лауреати Сталінської премії Г. В. Муханов, М. І, 
Левченко (в центрі) та П. П, Завадська.

Прескліше ТАРС.

Впорядкування міст України
З кожним роком все більше впо

рядковуються міста України. Від
повідно до плану створення зеле
них зон навколо міст, у ниніш
ньому році в 11 обласних і про
мислових центрах почались першо
чергові роботи. На приміських 
землях створюються лісові маси* 
ви, розбиваються парки культури

Муз. ТУЛИКОВА.

Молодежь отвагою полна
В нашей стране.
Молодежь, как сталь, закалена 
В буре, в огне.
Молодежь, как сталь, закалена 
Стройкой мира занята она. 
Светлие края Родина моя, 
Всюду у тебя друзья.

Припев.
Молодежь любовь к вождю несет 
В серце своем.
Сталпн нас в грядущеє ведет 
Верним путем.
Сталин пас в грядущеє ведет, 
Коммунизм построит наш народ. 
Светлие края—Родина моя, 
Всюду у тебя друзья.

Припев.

і відпочинку, закладаються фрук
тові сади.

У багатьох містах вперше пра
цюватимуть поливо-мийні, підмі
тально-всмоктувальні та інші са
нітарні машини.

На впорядкування міст України 
в 1952 році асигновано понад 225 
мільйонів карбованців. (РАТАУ).
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ
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Олександрія. Майдан, 

де встановлено бюст 

двічі Героя Радянського 

Союзу гвардії генерал- 

лейтенанта П. К. Кошо

вого.

Фото П. Горбу нова

*

Конференція юних читачів Зооцирк в Олександрії

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З 1 по 8 травня з'єднання На- І 

родної армії Корейської Народно- 
Демократичної Республіки в тіс
ній взаємодії з частинами китай
ських народних добровольців вели 
оборонні бої з американо-англій- 
ськими інтервентами.

За цей час зенітною артилерією 
Народної армії і стрільцями-мис- 

> ливцями за ворожими літаками 
| збито 36 літаків противника.

Головне командування Народ
ної армії Корейської Народно- 
Демократичної Республіки повідо
мило, що 9 травня на всіх фрон
тах воєнні дії обмежувались 
сутичками розвідувальних загонів 
і артилерійською перестрілкою.

Частини зенітної артилерії На
родної армії і стріл ьці-мисливці за 
ворожими літаками збили 2 літа
ки противника.

(ТАРС).

ВЕСНЯНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ 
В ПІВНІЧНІЙ КОРЕЇ

В усіх районах Північної Кореї 
в розпалі весняні польові роботи. 
З сільських районів країни щодня 
надходять повідомлення про вико
нання і перевиконання селяна
ми плану весняної сівби.

Селяни працюють на полях з 
величезним ентузіазмом. До 25 
квітня на всій території Північної 
Кореї було засіяно на 20 процен

тів більше, ніж до цього строку 
в минулому році.

Успішно йде сівба в прифрон
товій провінції Хванхе, де селяни, 
що працюють на полях, особливо 
часто зазнають бомбардувань і 
обстрілів з американських літаків. 
На полях уже зазеленіли багаті 
сходи рису.

(ТАРС).

Недавно у міській ди
тячій бібліотеці проведе
но читацьку конференцію 
по новому виданню ро
ману О. Фадєєва .Моло
да гвардія".

Учениця 7 класу се
редньої школи імені 
О. М. Горького Жана 
Колченогова розповіла 
про умови, за яких вий
шов у світ видатний твір; 
Фаїна Платонова—уче
ниця 7 класу тієї ж шко
ли висвітлила роль пар
тії більшовиків, як орга
нізатора перемоги над 
лютим ворогом—німець
ко-фашистськими загарб
никами.

По темі—образ Олега 
Кошового — виступила 
учениця 6 класу серед
ньої школи №4 Валя Ре- 
пенько. Цікавим і зміс

товним був виступ уче
ниці 7 класу середньої 
школи № 2 Світлани Ба
рило. Вона охарактери
зувала образ Люби Шев- 
цової.

Великий інтерес юних 
читачів викликала розпо
відь про товариство і 
дружбу молодогвардій
ців, яку зробила учени
ця 10 класу середньої 
школи № 1 Рая Лаврик.

Найближчим часом у 
бібліотеці буде проведе
но читацькі конференції 
по творах Ю. Збанацько- 
го .Таємниця соколиного 
бору" та В. Освевої ,Ва- 
сьок Трубачов і його то
вариші".

Г. Підгорне, 
завідуюча дитячою 

бібліотекою.

Зараз в Олександрії 
перебуває зооцирк.

Поряд з представника
ми вітчизняної фауни: 
вовків, медведів, лисиць, 
козерогів є також екзем
пляри звірів і птиць 
тропічних країн: мавпи, 
павичі, папуги, удав- 
тигровий, пітон та ін.

Дві групи дресирова-

I них звірів левів і медве- 
1 дів, з якими працює 

укротитель Шевченко.
Більше 12 тисяч жите

лів міста й колгоспів 
і, нашого району відвідали 

цирк за ці дні.
Огляд звірів у зооцир- 

ку супроводжується лек- 
і цією 'кваліфікованого 

зоолога.

Змагання сільських футбольних 
команд

Відбулась товарись
ка зустріч футбольних 
команд Ясиноватського 
добровільного спортив
ного товариства „Кол
госпник" та семирічної 
школи. Матч закінчився 
з рахунком 1:5 на ко

ристь шкільної команди.
З рахунком 0:0 закін

чилася зустріч команд 
Бандурівської середньої 
та Ясиноватської семи
річної шкіл.

В Пастушвнко.

Пересувні бібліотечки для тракторних бригад
Бібліотечки для трак

торних бригад організу
вав Ворошиловський 
сільський клуб. В них є 
великий вибір політич

ної, художньої і сіль
ськогосподарської літера
тури.

Члени ради клубу 
Надія Овчаренко, Кім

Шарошкин, працюючи 
бібліотекарями, прово
дять серед механізаторів 
читання художніх творів, 
випускають у трактор

них бригадах польовки. 
Книжковий фонд бібліо

тек поновлюється через 
кожні десять днів.

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ .БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ-

ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ мови 
В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

Трудящі Чехословаччипи з ве
ликим інтересом вивчають росій
ську мову. Вже третій рік в рес
публіці працює широка сітка на
родних курсів російської мови, 
створених місцевими організація
ми Спілки чехословацько-радянсь
кої дружби. На підприємствах 
країни відкрито 7 тисяч курсів ро
сійської мови. Тільки на машино

будівному заводі імені В. І Леніна 
в Пльзені працюють 30 таких 
курсів.

За офіціальними даними, тепер 
у Чехословаччині працюють 18 
тисяч 42 народних курсів російсь
кої мови, на яких вчаться 280 ти
сяч 103 чоловіки.

(ТАРС).

Боротьба Французького народу проти 
американських окупантів

Французький народ посилює | 
боротьбу проти американської 
окупації Франції і перетворення 
її в казарми і воєнну базу а мери- І 
папської вояччини. Ось один з І 
характерних прикладів цієї бороть
би. Населення району Ревел-Вел- і 
лок (департамент Верхня Гаронна), і 
обурене будівництвом нового 
воєнного американського аеродро
му, зібралось на багатолюдний 
мітинг. Учасники мітингу одностай
но висловили свій рішучий про- І 
тест проти будівництва аеродрому 
і прийняли рішення не допустити ! 
перетворення їх району в воєнний | 
об'єкт.

Після мітингу кілька сот селян '

з співом „Марсельєзи" рушило до 
поля, де було почате воєнне 
будівництво. Вони знищили вста
новлені там віхи і зруйнували 
ангар.

—Ми ніколи не потерпимо 
воєнних аеродромів на нашій 
землі,—заявили селяни.—Уряд і 
генерал напалмових і бактеріоло
гічних бомб Ріджуей ОДЄР$У; 
ватимуть від нас такі подар/ЧВ* 
доти, поки американські окупанти 
не заберуться з Франції.

Гнівні слова „Американці, заби
райтесь геть!" скрізь переслідують 
американських окупантів у Фран
ції.

(ТАРС^Г
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Під таким заголовком в газеті 
від 20 квітня ц. р. була надруко
вана стаття, в якій вказувалось 
на незадовільну роботу трестів 
„Олександріявуглерозріз" та Се- 
менівського тресту в боротьбі за 
зниження вартості будівництва.

Як повідомив редакцію заступ
ник керуючого трестом „Олексан

До редакції гезети .Більшовиць
ка правда" надійшов лист, в якому 
разповідалось про те, що правлін
ня колгоспу .Шлях до комунізму" 
не дбає про збереження і вирощу
вання телят, внаслідок чого 
чотири голови молодняку народ

Маленький 
фейлетон Сон на каланчі

(За листом Володимира Танцюри)
Перехожі міста Олександрії 

одного весняного світанку, про
ходячи повз пожарну команду, 
разом з приємним щебетанням 
ранніх птахів, почули неприєм
не, схоже на слабку басову 
струну контрабаса, дебеле 
хропіння, що неслося з найви
щої точки в центрі міста—по- 
жарної каланчі...

...На околиці міста у громадя
нина Н. сталося лихо—загорі
лася хата. Пожар побачили всі, 
хто в цей час не спав. А сусі
ди з відрами та іншими примі
тивними протипожежними засо
бами збіглися тушити пожар.

З близьких колодязів вже

Знижувати собівартість будівництва
дріявуглерозріз" т. Прохоренко, 
факти, наведені в статті, мали 
місце в роботі будівельних управ
лінь.

Статтю було обговорено на 
робітничих зборах міської буді
вельної дільниці з участю пред
ставника тресту. Керівництво трес
ту намітило ряд конкретних захо- 

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
ження цього року загинуло.

Як повідомив головний зоотех
нік райсільгоспвідділу т. Тітенсь- 
кий, факти, наведені в листі, 
підтвердились.

Керівники артілі вжили заходів 

було вибрано воду, а вогонь 
вирував. Недивлячись на зу
силля людей, пожар взяв своє 
—хата згоріла...

В цей час на вулицях міста 
почулися тривожні передзвони. 
То поспішала машина міської 
пожарної команди. Примчала 
вона на місце пожару тоді, ко
ли дотлівали залишки покрівлі 
з хати.

В усіх присутніх на обличчях 
можна було прочитати ясно ви
ражене докірливе запитання:

—Де ви, хлопці, раніше були? 
А хлопцям було соромно, 

особливо за те, що в них не 
вистачило води погасити, на

<<

дів, здійснення яких здешевлюва
тиме вартість будівництва.

За повідомленням керуючого 
Семенівським трестом т. Бєлова 
практичні заходи для ліквідації 
недоліків в роботі на будівельних 
дільницях розроблені і втілюються 
в життя.

для усунення недоліків у вирощу
ванні молодняку. Для телят у 
профілакторії збудовані індиві
дуальні станочки. Четверо телят, 
що загинули, будуть поповнені 
на ферму за рахунок винних осіб.

віть, отих дотліваючих залиш
ків.

Було соромно хлопцям і за 
сон чергового пожарника на 
каланчі, і за начальника пожеж
ної команди т. Зудова, який, до
відавшись про пожар, сказав 
„тушіть", а сам перевернувся 
на другий бік та й знову спо
кійно заснув.

Хтось із присутніх, наче, за 
всіх, висловився уривком відо
мої пісеньки:

„...Дяди спят и тети, 
И мьі все спать должньї, 
Но не на работе".

Тарас Шипшина.

Трагедія в долині ріки Міссурі
Цієї весни на ‘/з території Спо

лучених Штатів сталася сильна 
повідь. Ріки Міссурі і Міссісіпі, 
що вийшли з берегів, затопили 
великі сільськогосподарські райо
ни і ряд міст. Води ринули в до
лину, змітаючи все на своєму 
шляху.

Про справжні масштаби ката
строфи, що спіткала багато міль
йонів американців, американська 
буржуазна преса замовчує. Однак 
вже те, що стало надбанням глас
ності, дає переконливе уявлення 
про лихо, що припало на долю 
місцевого населення. Навіть за 
офіціальними даними, в результа
ті поводі затоплено понад 500 ти
сяч гектарів родючої землі, 50 
міст, багато ферм, а також значні 
ділянки залізничних колій і шо
сейних шляхів. 114 тисяч чоловік 
залишились без притулку. Багато 
тисяч робітників втратило роботу.

Короткі повідомлення
У Пірінському краї Болгарії за

кінчується спорудження зрошу
вальної системи „Бистрица". Дов
жина всіх каналів системи пере
вищує 200 кілометрів. До кінця 
цього року тут буде зрошено 7 
тисяч гектарів землі.

* **
В Індії закінчились президент

ські вибори. Президентом країни 
обраний кандидат правлячої пар
тії (Індійський національний кон
грес) Раджендра Прасад.

Повідь в долині ріки Міссурі е 
невипадковим стихійним лихом, а 
результатом антинародної політи
ки правлячих кіл Сполучених Шта
тів. Витрачаючи в цьому році по
над 80 мільярдів доларів на воєн
ні цілі, американський уряд не 
вважає за потрібне витратити кіль
ка мільйонів доларів для споруд
ження необхідних гребель, водой
мищ і дамб, щоб запобігти по
воді.

Як видно з повідомлень преси, 
американські власті не вжили ні
яких дійових заходів для ліквіда
ції наслідків лиха, що сталося. 
Вся „допомога", подана потерпі
лим, звелась, посуті, до мізерної 
доларової подачки, яка, за визнан
ням газети „Дейлі компас", не по
криває і „тисячної частки шкоди, 
що її зазнало населення".

(ТАРС).

*
В 36 графствах Англії і Шот

ландії, що займають близько по
ловини всієї площі країни, вибух
нула епідемія яіцура серед худоби.

* * *
Мексіканська поліція арештува

ла генерального секретаря ком
партії Мексіки Діонісіо Енсіна. 
Шість опозиційних партій зверну
лись до президента Мексіки Але- 
мана з вимогою звільнити Ен
сіна.

(ТАРС).
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Ширше впроваджувати 
передові методи роботи
Кожний день нашого пере

можного руху вперед сповне
ний чудовим проявом твор
чої ініціативи стахаповців в 
промисловості, на транспорті, в 
будівництві.

Новатори—справжні револю
ціонери виробництва—рухають 
вперед техніку, ламають старі 
порми, старі проектні потуж
ності, створюють нові, вищі 
норми, проектні потужності, 
нову технологію.

Отже широке впровадження 
передових стахановеьких мето
дів має велике державне зна
чення.

Це добре усвідомили на Олек
сандрійській електростанції. Тут 
всіляко підтримують цінні по
чинання новаторів, сприяють 
їх роботі. Завдяки творчій спів
дружності стахановців і інже- 
нерто-технічпих працівників на 
підприємстві застосований но
вий технологічний процес. Ос
таннім часом значно зменши
лись витрати електроенергії на 
вліЩі потреби. Майже в кінці 
кожного місяця станція працює 
один день на зекономленому 
пальному.

Значні виробничі досягнен
ня має і колектив Байдаківсь- 
ського вуглерозрізу, який у 
Всесоюзному соціалістичному 
змаганні вийшов переможцем. 
Трудовим успіхам гірників 
сприяє рух за краще викорис
тання екскаваторів і всього гір- 
ничного обладнання. З ініціа
тиви стахановця Леоніда Хо- 
мича розгорнулося змагання за 
виробіток кожним екскаватором 
100 тисяч кубометрів породи 
при нормі 60 тисяч кубометрів 
на місяць.

Керівники підприємства дба
ють про те, щоб всі робітники ви
конували і перевиконували нор
ми, створюють виробничникам 
необхідні умови для високопро
дуктивної праці.

Цього однак не можна ска
зати про господарників заводу 
«Червоний ливарник». Вони 
втратили почуття нового, бюро
кратично ставляться до передо
вих людей виробництва, глу
шать їх творчі починання. Го
ловний інженер заводу т. Ци- 
буленко відмахується від раціо
налізаторських пропозицій, не 
йде в ногу з колективом. Про 
це розповідає матеріал, вміще
ний в сьогоднішньому номері 
газети «Більшовицька правда».

Подібний стан зараз і в авто
транспортній конторі тресту

ТВОРИ В. І. ЛЕНІНА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Державне видавництво полі

тичної літератури Української 
РСР випустило в світ окреми
ми виданнями в перекладі на 
українську мову Твори В. І. 
Леніна «Критичні замітки з

Рік видання ХХІІІ-Й

Ціна 15 коп.

«Олександріявуглерозріз». Ще 
два роки тому з ініціативи во
дія Андрія Дудника розгорну
лось змагання за економію 
пального. В результаті нового 
руху стахановців протягом тіль
ки одного року було збереже
но 20 тонн пального, тобто 
стільки, скільки вистачило для 
роботи 10 автомашин протягом 
12 місяців.

Тоді в конторі пошуміли нав
коло починання новатора, але 
згодом про все забули. Началь
ник контори т. Олефіренко по- 
чиновницькп поставився до цін
ної ініціативи Андрія Дудника. 
З цих причин тепер шофери 
не змагаються за економію 
пального. Як не дивно, нікого 
це не турбує.

А хіба краще обстоїть спра
ва з поширенням і впровад
женням нових методів і прийо
мів праці на ряді інших під
приємств міста, зокрема на бу
довах? Ні.

Кілька місяців тому донець
кий шахтар Тихон Михайлов 
склав особистий стахановський 
план підвищення продуктив
ності праці і добився визнач
них трудових успіхів.

Колегія Міністерства вугіль
ної промисловості СРСР схва
лила цей почин і запропону
вала широко його поширити.

Відтоді минуло чимало часу, 
а керівники будівельних управ
лінь тресту «Олександріявугле
розріз» тт. Веремєєв і Равчеєв 
та Семенівського тресту тт. 
Кругликов і Вафальсон нічого 
не зробили в цій справі. На' 
дільницях немає жодного робіт
ника, який би працював за 
особистим стахановським пла
ном.

Така недооцінка цінних по
чинань свідчить про те, що ці 
господарники втратили почут
тя нового.

Відомо, що нове утверджуєть
ся в житті не самопливом, не 
стихійно, а в напруженій, 
наполегливій боротьбі. Ось чому 
одне з головних завдань партій
них організацій полягає втому, 
щоб всіляко підтримувати нове, 
передове, прогресивне, сміливо 
ламати всі перешкоди, які зуст
річаються на шляху розповсюд
ження кращого досвіду і мето
дів новаторів виробництва, 
ширити соціалістичне змагання. 
Це—-неодмінна умова достроко
вого виконання державного 
плану 1952 року з усіх показ
ників.

національного питання» і «Про 
право націй на самовизначен
ня».

Тираж кожного видання — 
75 тисяч примірників.

(РАТАУ),

ЦК КП(б) України прийняв 
постанову про безвідповідальне 
ставлення до проведення бо
ротьби з буряковим довгоноси
ком і випадками загибелі цук
рових буряків у колгоспах Київ
ської, Полтавської, Вінпицької 
і Кіровоградської областей. У 
постанові вказується, що в 
результаті безвідповідального 
ставлення радянських, партій
них і сільськогосподарських 
органів, голів колгоспів до про
ведення боротьби з буряковим 
довгоносиком у ряді районів і 
колгоспів цих областей допу
щено загибель частини посівів 
цукрових буряків.

Особливо безвідповідальне 
ставлення до проведення бо
ротьби з довгоносиком прояв
лене у Вільшанському, Рокит- 
нянському і Богуславському 
районах, Київської області, де 
значна частина посівів буряків 
загинула від довгоносика. Ви
падки загибелі буряків також 
допущено у ПІполянському, 
Старченківському районах цієї 
області, у Драбівському, Шрам- 
ківському і Золотоніському рай
онах, Полтавської області, у 
Погребиіцепському. IIлисківсь- 
кому, Ямпільському і Оратів- 
ському районах Вінницької, і 
в окремих районах Кіровоград
ської області.

Є факти, коли, допустивши 
загибель посівів цукрових бу
ряків, керівники окремих кол
госпів і районів приховують це 
і не вживають заходів до не
гайного пересіву загиблих бу
ряків, чим завдають непоправ
ної шкоди колгоспам і державі.

ЦК КП(б) України відмітив, 
що Київський обком К1І(б)У і 
облвиконком не створили необ
хідного напруження в роботі 
партійних, радянських і сіль
ськогосподарських органів об
ласті по боротьбі з довгоноси
ком.

Вкрай незадовільно також ке
рують роботами по боротьбі з 
буряковим довгоносиком і дог
ляду за посівами цукрових бу
ряків обкоми КП(б)У і облви
конкоми Вінницької, Полтавсь
кої і Кіровоградської областей. 
В багатьох районах цих об
ластей при великій загрозі по
сівам буряків від довгоносика 
обприскувачі та інші засоби 
боротьби повністю но викорис
товуються, працю колгоспників 
на цих роботах організовано 
погано.

Міністерство сільського гос
подарства УРСР (зам. міністра 
т. Яковлев, який завідує тех
нічними культурами) і Укр- 
головцукор (зам. начальника 
т. Кривець) організацією робіт 
по боротьбі з довгоносиком кон
кретно не займаються і не 
дбають про збереження посівів

Цимлянський гідровузол, 12 
травня. (ТАРС). У величне 
вбрання одягаються споруди 
Волго-Донського водного шляху. 
Фасади гідростанції, головної 
споруди магістрального каналу 
і інших об'єктів вже облицьо
вані плитами з білого цементу 
з домішкою мармурової крошки. 
В яскравих променях весняно
го сонця вони іскряться, як 
сніг. Над рибопідйомником, 
щитосховищем, гідростанцією 
все вище піднімаються стіни 
монументальних башт.

цукрових буряків і своєчасний 
їх обробіток.

ЦК КП(б) України зобов'я
зав Міністерство сільського гос- 

, подарства УРСР, Укрголовцу- 
кор, облвиконкоми і райвикон- 

' коми, обкоми і райкоми КП(б)У 
Київської, Вінницької, Пол
тавської, Кіровоградської та ін
ших бурякосіючих областей, 
керуючих цукробурякотрестами, 
директорів МТС і цукрових за
водів вжити термінових заходів 
до посилення боротьби з буря
ковим довгоносиком і забезпе
чити збереження посівів цукро
вих буряків і поставив вимогу 
до них:

негайно включити в роботу 
всі наявні в колгоспах і МТС 
кінні і тракторні обприскувачі 
і високопродуктивно викорис
тати їх. Організувати роботу 
літаків так, щоб неодмінно пе
ревиконувались змінні зав- 

і дання;
у дводенний строк закінчити 

, обкопування і накладання на
правляючих канавок на посівах 
цукрових буряків, проводячи 
систематичне затруювання їх 
гексахлораном;

посилити ручне збирання дов
гоносика, залучаючи до цієї 
роботи все сільське населення. 
На поля, де не проводиться хі
мічна боротьба, вивезти курей.

Обкомам і райкомам КП(б)У, 
облвиконкомам і райвиконкомам 
запропоновано в добовий строк 
перевірити стан усіх посівів 
цукрових буряків і протягом 
1—2 днів організувати пересів 
усіх площ загиблих посівів, за
безпечивши високу якість про
ведення цієї роботи, щодня 
розглядати стан боротьби з дов
гоносиком і осіб, винних у до
пущенні загибелі посівів, при
тягати до суворої відповідаль
ності.

ЦК КП(б) України попередив 
секретаря Київського обкому 
ІШ(б)У т. Гризу і голову обл
виконкому т. Стафійчука, що, 
коли ними не буде поліпшена 
робота по вирощуванню цукро
вих буряків у колгоспах облас
ті, вони будуть притягнені до 
суворої відповідальності.

За відсутність належного 
контролю і керівництва прове
денням боротьби з буряковим 
довгоносиком і роботами по 
догляду за посівами цукрових 
буряків заступникові міпістра 
сільського господарства УРСР 
т. Яковлеву і заступникові на- 

| чальника Укрголовцукру т. Кри
вець—винесено догану.

Звернено увагу начальника 
Українського управління ци- 

і вільного повітряного флоту 
І т. Бабешка на незадовільну 
' роботу літаків по боротьбі з 
І довгоносиком. ЦК КП(б) Украї

НА ВЕЛИКІЙ БУДОВІ
На всіх дільницях ідуть 

останні роботи. Крани почали 
розбирати естакаду водозливної 
греблі. На її місце укладена 
арматура і опалубка перших 
блоків шосейного шляху, який 
ляже по нижній частині греблі.

Швидкий підйом рівня Цим
лянського моря заставив мон
тажників Миловидова і Сабліна 
скоротити строки установки 
сегментних затворів — гігант
ських металевих конструкцій, 
з допомогою яких регулювати- 

. меться скид води в Дон, Уста

ни зобов'язав т. Бабешка вжи
ти додаткових заходів до поліп
шення роботи літаків і безумов
ного виконання встановленого 
завдання по обприскуванню бу
ряків.

Секретар Полтавського обко
му КП(б)У т. Співак, голова 
облвиконкому т. Коваль і 
керуючий цукробурякотрестом 
т. Коломиєць, секретар Кірово
градського обкому КП(б)У т. По- 
заненко, голова облвиконкому 
т. Ком'яхов і керуючий цукро
бурякотрестом т. Рожинський 
попереджені, що коли вони 
негайно не вживуть належних 
заходів до збереження посівів 
цукрових буряків, то будуть 
притягнені до суворої відпові
дальності.

ЦК КП(б) України зобов'я
зав Міністерство сільського 
господарства УРСР (т. Кальчен- 
ка) і Укрголовцукор (т. Кудрю) 
найрішучіше поліпшити керів
ництво організацією боротьби 
з довгоносиком і роботами по 
догляду за посівами цукрових 
буряків, в першу чергу по про
веденню шарування і прориван
ня.

Міністерству сільського госпо
дарства УРСР (т. Кривошеєву) 
запропоновано забезпечити за
везення на бази і безперебій
не постачання колгоспів отруто
хімікатами для боротьби з 
буряковим довгоносиком та ін
шими шкідниками сільськогос
подарських культур.

Прокуророві УРСР т.Руденку 
доручено поставити в обов'язок 
прокурорам областей і районів 
кожний випадок загибелі буря
ків старанно розглядати як 
величезну шкоду, завдану кол
госпам і державі, встановлюва
ти винних і притягати їх до 
суворої відповідальності.

У постанові ЦК КП(б) Украї
ни відмічається, що в колгос
пах республіки є всі можливос
ті для збереження посівів і 
вирощування в цьому році висо
ких урожаїв цукрових буряків 
і що тільки злочинна недбалість 
і самоплив у цій справі є при
чиною пошкодження і загибелі 
частини посівів цієї найважли
вішої технічної культури.

Секретарі обкомів і райкомів 
КП(б)У, голови облвиконкомів 

1 і райвиконкомів, директори 
МТС і цукрових заводів попе
реджені про їх особисту від
повідальність за збереження 
посівів, своєчасне проведення 
всіх робіт і виконання зобов'я
зань, взятих перед великим 
товаришем Сталіним по вирощу
ванню високого врожаю цукро
вих буряків у 1952 році.

новка затворів завершена.
На гідростанції монтажники 

дільниці тов. Никифорова скла
дають устаткування другого і 
третього агрегатів. На першому 
агрегаті наближаються до кінця 
приготування до спробного 
пуску: піднято масивний залізо
бетонний щит і заповнена во
дою всмоктуюча труба.

У містечку на правому бере
зі Дону справляють новосілля 
експлуатаційники гідростанції,
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Партійне життя Готуймося до свята пісні і танцю
Напередодні завершення навчального року

Навчальний рік у системі 
партійної освіти в районі набли
жається до кінця. В гуртках і 
політшколах розпочинаються 
підсумкові заняття.

Пропагандистські кадри тепер 
працюють багато краще, ніж 
минулого року, значно підви
щився ідейний рівень занять і 
активність слухачів. Переваж
на більшість гуртків і політ- 
шкіл вже закінчили виконання 
навчальних планів і тепер 
успішно готуються до підсум
кових занять. Слухачі політ- 
шкіл і гуртків протягом року 
набули міцні знання і навички 
роботи над книгою.

Приміром, в гуртку по вив
ченню «Короткого курсу історії 
ВКП(б)» при парторганізації 
артілі імені 18 партконферен- 
ції в результаті повсякденної 
допомоги і керівництва з боку 
колгоспної парторганізації, нав
чання проходить організовано, 
всі слухачі регулярно відвідують 
заняття. Керівник гуртка 
т. Кравченко неухильно дбає 
про підвищення політичної ак
тивності і розширення культур
ного кругозору слухачів, при
щеплює їм любов до книги і 
навички самостійної роботи над 
творами класиків марксизму- 
ленінізму.

Характерним в роботі цього 
гуртка є те, що вивчення істо
рії більшовицької партії тут 
проводиться у тісному зв'язку 
з життям колгоспу. Готуючись 
до вступної розповіді по темі 
«Партія більшовиків у боротьбі 
за відбудову й дальший розви- і 
ток народного господарства, за | 
будівництво комунізму в піс- ! 
лявоєнний період», пропаган
дист детально вивчив п'ятиріч- [ 
ний план артілі. На черговому

Гурток по вивченню історії 
ВКІІ(б) першого року навчання 
при парторганізації міської лі
карні відвідують медичні пра
цівники переважно з середньою 
освітою. Навчання відбувається 
регулярно, але в роботі гуртка 
є ще серйозні недоліки.

Перед нами журнал обліку 
відвідування гуртка. На початку 
року було 22 слухачі—тепер 
їх залишилося 11; 10 травня 
заняття відбулося при 6 чоло
віках. 1 так майже кожного ра
зу. Тт. Цапковата, Бабіч дуже 
рідко бувають на заняттях.

Такий стан з відвідуванням 
занять, звичайно, є однією з 
причин зниження якості нав

занятті т. Кравченко розповів 
гуртківцям про довоєнні успіхи 
соціалістичного землеробства, 
як невпізнано зростає технічне 
оснащення зараз та які завдан
ня треба вирішити колгоспни
кам у дальшому організацій
ному і господарському зміц
ненні артілі.

Закінчили вивчення прог
рамового матеріалу і зараз ус
пішно готуються до підсумко
вих занять також пропагандис
ти: тов. Малюк (колгосп імені 
Карла Маркса), т. Солістий (Кін- 
завод), т. Попов (Користів- 
ська МТС) та багато інших.

Керівник політшколи при 
парторганізації артілі «Кому
нар» т. Лисенко, наприклад, 
між заняттями проводить кон
сультації по вивчених темах.

Та в підготовці до завершен
ня політичного навчання є ще 
й серйозні недоліки.

Внаслідок недостатнього ке
рівництва марксистсько-ленін
ською освітою кадрів з боку 
окремих первинних партійних 
організацій є непоодипокі факти 
незадовільної роботи гуртків і 
політшкіл. В гуртках, якими ке
рують тт. Смогоржевськпй (Ко- 
сївка), Повіков (колгосп імені 
Енгельса), Захарченко (буряко- 
база) та деяких інших допуще
но відставання у виконанні 
навчального плану. Прагнучи 
надолужити прогаяне, окремі 
пропагандисти допускають по
спішність у вивченні програмо
вого матеріалу, чим знижують 
ідейпіїй рівень занять.

Щоб забезпечити успішне за
вершення навчального року в 
системі партійної освіти кадрів, 
первинні парторганізації повин
ні вжити рішучих заходів до 
виправлення недоліків, що ма

Недоліки в роботі гуртка
чання, але в цьому значна ви
на й самого пропагандиста.

Взяти, наприклад, заняття— 
10 травня. Тов. Дік розповідав 
про твори В. І. Леніна «Про 
лозунг Сполучених Штатів Си
ропи» та «Воєнна програма 
пролетарської революції». По
яснення умов, у яких написа
ні твори, і основних теоретич
них обгрунтувань пропагандист 
зробив сухо, без прикладів.

Після закінчення пояснення 
слухачі не поставили жодного 
запитання. Почуваючи себе не
гаразд, т. Дік знову почав по
яснювати основні вузлові пи
тання.

В чому ж причина? Чому 

ють місце в окремих гуртках і 
політшколах.

Особливо наполегливо повин
ні попрацювати керівники гурт
ків, де допускались зриви і по
гане відвідування занять слу
хачами. Треба пам'ятати, що 
прагнення надолужити прогая- 

і не методами штучного приско- 
’ рення роботи гуртків, введення 

додаткових днів занять або 
збільшення годин занять, при
несуть лише шкоду справі. Нав
чання в цих гуртках і політ
школах повинно проводитись в 
установлені дні і години до 
повного завершення вивчення 
тем, визначених навчальним 
планом, після чого необхідно 
провести підсумкові заняття.

Підсумкові заняття слід про
водити методом розгорнутої бе
сіди з тим, щоб виявити рівень 
знань слухачів і правильно ви
значити їм форму політичного 
навчання на майбутнє.

Велику увагу партійні орга- 
і нізації, консультанти повинні 

приділити підсумкам політичної 
самоосвіти комуністів і безпар
тійних активістів. Насамперед 
слід організувати бесіди і кон
сультації з товаришами, які 
самостійно вивчають основи 
марксизму-ленінізму, допомогти 
їм у виконанні індивідуальних 
планів, а тим, хто відстав, да
ти завдання на літній період.

Усунути недоліки в роботі 
гуртків і політшкіл, по-більшо- 
вицькому підготуватись і ус- 

' пішно завершити навчальний 
' рік в системі політичного нав

чання кадрів соціалістичного 
сільського господарства—важ
ливе завдання первинних пар
тійних організацій району.

І. Неакритий, 
зав. парткабінетом

І РК КП(б) У.

тривала розповідь про важливі 
події в історії більшовицької 
партії не лишила ніяких слі
дів у пам'яті гуртківців?

Насамперед тому, що готую
чись до занять, пропагандист 
не потурбувався про підготов
ку наочних посібників, була 
відсутня навіть політична кар
та, на якій можна було б по
казати міста і країни світу.

Недоліки, що мають місце у 
навчанні, легко виправити, 
треба тільки, щоб керівник 
гуртка т. Дік більш уважно 
ставився до проведення занять, 
з кожним днем підвищував свою 
пропагандистську майстерність.

П. Царинний.

★

Красноярськ. У міському партій
ному кабінеті для вивчаючих 
основи марксизму-ленінізму про
водяться лекції, бесіди і консуль
тації.

На знімку: пропагандист Я. В. 
Мицкевич (зліва) дає консульта
цію працівникам краевого управ- ’ 
ління сільського господарства 
1. Г. Наришкіну (справа) і Ю. І. 
В'якнну.

Фото С. Малобицького.
Прескліше ТАРС.

★

Краще керувати роботою 
самодіяльних колективів

Серед трудящих вугільної 
Олександрії багато обдарованих 
робітників і робітниць, служ
бовців і інженерно-технічних 
працівників, які відвідують при 
клубах і червоних кутках гурт
ки художньої самодіяльності. 
Саме тут вони розширюють свій 
культурний світогляд, виявля
ють і розвивають творчі здіб
ності.

Майже па кожному підпри
ємстві та будові створено гурт
ки художньої самодіяльності. 
Найбільший потяг трудівників 
відчувається до співів. Олек- 
сандрійці в піснях славлять ве
ликого Сталіна, рідну Вітчиз
ну, Героїв Соціалістичної Пра
ці, оспівують боротьбу народів 
за мир. З піснею на устах 
натхненно трудяться вони, з 
піснею на устах радісно відпо
чивають.

В дні підготовки до тради
ційного свята пісні і танцю, 
що має відбутися в наступну 
неділю, ряд самодіяльних ко
лективів значно поліпшили свою 
роботу. Учасники художньої са
модіяльності робітничого клубу 
селища Октябрське хоч сьогодні 
готові вийти на свято. Вони 
повністю підготували програму 
і всі пісні і танці виконують 
з великою майстерністю. В ре
пертуарі цього колективу «Кан
тата про Сталіна», «Гірницька 
молодіжна». Крім пісень радян
ських композиторів будуть про
читані вірші місцевих авторів. 
Учень гірничопромислової шко
ли № 1 т. Некрасов декламу
ватиме опублікований в газеті 
«Більшовицька правда» вірш 
працівника шахти № 2 Тимофія 
Семиволоса «Ми мирпьіе люди». 
Танцювальна група виконає 
«Лявоних у», «Молдаванеску» 
тощо.

Багато українських народних 
пісень підготував колектив 
Олександрійської гудзикової 
фабрики. З великим задоволен
ням трудящі прослухають «Мі
сяцю ясний» у виконанні ро
бітниць Сарафанюк і Гоменюк, 
«Міжнародні частушки» у ви

-----------020-----------

Наближаються екзамени
в школах

Ми, радянські учні, осяяні 
любов'ю і піклуванням партії 
і рідного Сталіна, прагнемо по
радувати рідну Вітчизну відмін
ним навчанням. З приходом 
весни наближається найвідпові
дальніший період для нас — 
екзамени.

Я провчився в школі 10 ро
ків і незабаром складатиму ек
замени на атестат зрілості. Саме 
вони відкриють мені широкі 
горизонти для обрання профе
сії. Ось чому готуватися до ек
заменів я почав ще на почат
ку другого півріччя. Поряд з 
новими матеріалами ніколи не 
забував повторювати пройдене. 
Особливу увагу звертав на сла
бо засвоєні розділи з того чи ін
шого предмета. Література, на
приклад, вимагає насамперед 
грунтовного знання творів. Без 
цього не можна глибоко роз
крити образ і проаналізувати 

конанні завідуючого клубом 
т. Козакова, а також виступ 
струнного оркестру.

{ У святі пісні і танцю візь
муть участь і гуртківці навчаль
них закладів міста.

З піснями про великі будови 
комунізму, на колгоспну та 
іншу тематику виступлять ко
лективи педагогічного учили
ща, культосвітнього і агролісо
меліоративного технікумів.

В цих самодіяльних колек
тивах невпинно збільшується 
кількість співаків, танцюристів, 
декламаторів. Тут неухильно 
розширюють і поліпшують 
якість репертуару.

Однак, було б помилковим 
вважати, що у нас з організа
цією художньої самодіяльності 
все гаразд. Незважаючи на всі 
можливості для розгортання 
плодотворної діяльності різних 
жанрів мистецтва, в робітничо
му клубі селища Димитрове 
досі не налагодили нормальної 
роботи самодіяльних колективів. 
З п'яти гуртків тут жоден не 
працює регулярно. Художній 
керівник т. Александров сам 
часто не з'являється иа занят
тя. Тому-то й не дивно, що 
гуртками охоплено лише 40 

. чоловік, тоді, як в сЖіші 
І проживають тисячі юнаків і 

дівчат.
Незадовільно готуються до 

свята пісні і танцю на иудоре- 
монтному заводі, в міцній 
школі. ж

Завідуючий міським відділом 
культосвітньої роботи т. ІОр'єв 
повинен вжити заходів для 
посилення контролю за роботою 
самодіяльних колективів, под
бати про організацію підвищен
ня ділової кваліфікації керів
ників гуртків, обміну їх дос
відом.

Треба, щоб учасники всіх 19 
колективів художньої самодіяль
ності підприємств, будов і нав
чальних закладів нашого міста 
старанно підготувались й органі
зовано вийшли на свято пісні 
і танцю.

С. Міркотан.

творчість письменника. Насам
перед це стосується поезії. 
Не знаєш вірша—відповідь буде 
бліда і поверхова. Тому я ще 
раз перечитую твори, повторюю 
вірші.

По математиці і фізиці го
ловне—побільше рішати задач. 
Вони найяскравіше виявляють 
знання формул, законів, теорем. 
Часто в нас, в робочій кімнаті 
десятикласників, відбуваються 
консультації, де я поглиблюю, 
закріплюю матеріал з різних 
предметів, з'ясовую незрозумілі 
питання.

Екзамени наближаються. За
лишились лічені дні, коли я 
буду звітувати перед державою 
за десять років праці в серед
ній школі. І я впевнений — 
екзамени здам тільки на 4 і 5.

Анатолій Перепади, 
учень 10 класу »А" 

середньої школи № 1.
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Посилити догляд за посівами
Змагання р а йо н і в

Олександрійський

Олександрійський район у проведенні сівби 
ярих культур, однорічних трав та оранки парів 
має кращі показники, ніж Онуфріївський. Але 
доля майбутнього врожаю залежить не тільки 
від якості і строків сівби. З появою сходів за 
посівами треба було організувати старанний 
догляд: боротися з бур'янами, з шкідниками 
сільськогосподарських рослин, обробляти між
ряддя просапних культур та інше.

Саме на це в колгоспах Олександрійського 
району звертається мало уваги. Особливо пога
но ведеться боротьба з довгоносиком.

Олек
сандрій

ський 
район

На 5 травня 
(в процентах до плану)

Онуф
ріївський 

район

98,2 Посіяно всіх ярих 96,4
16,6 у тому числі бобових 54,6
61,9 „ проса та чумизи 96,6
91,1 Посаджено картоплі 100,9
51,3 „ овочевих культур 79,6

370 Посіяно суданської трави 57,3
89,5 Зорано парів 66,1

— Онуфріївський
Якщо в Онуфріївському районі на 5 травня 

оброблено отрутохімікатами 93,5 процента площі 
посіву цукрових буряків, то в Олександрійсько
му—лише 87,8 процента. З 25 колгоспів району 
тільки в трьох накладено на посівах сітку міл
ких спрямовуючих канавок, тоді як в онуфріїв- 
ських колгоспах вони є і на посівах цього року 
і на старих бурячищах. Не наслідують олек- 
сандрійці своїх сусідів у справі розкладання 
на посівах цукрових буряків отруєних принад 
для сірого довгоносика. Погано організоване в 
Олександрійському районі і збирання жука 
вручну.

Зволікають олександрійці шарування цукро
вих буряків. У колгоспах „Перше травня", імені 
12-річчя Жовтня та імені Будьонного цю роботу 
зовсім не починали. Повільно провадиться вона 
і в інших артілях. Незважаючи на те, що дов
гоносик знищує молоді рослини, сили на бороть
бу з ним мобілізуються повільно. В таку гарячу 
пору тут понад 20 процентів працездатних не 
зайняті на роботі. Ще гірша картина в артілі 
„Жовтень".

Токар дільниці Донецької виробничої контори Дмитро Федорович 
Поліщук відзначається стахановською працею. Він щодня виконує 
норму на 160—170 процентів, відмінно обробляє деталі.

На знімку: Д. Ф. Поліщук за роботою. Фото Г. Танського.

Підготовка кваліфікованих кадрів
У боротьбі

Механізатори нашої бригади 
нинішнього року змагаються за 
виробіток на кожен 15-сильний 
трактор 1.200 гектарів умовної 
оранки.

Ще перед початком веспяно- 
польових робіт між тракторис
тами були складені індивідуаль
ні договори на соціалістичне 
змагання. З початком весни 

в розгорнулась наполеглива бо- 
■ ротьба за першість у змаганні, 

за стислі строки і високу якість 
польових робіт.

Сівба всіх культур у кол
госпі імені 18 партконферен- 

Шіії, який ми обслуговуємо, пов
ністю завершена, ще в квітні 
закінчено підняття ранніх па
рів. Роботи проведені у кращі 
агротехнічні строки. Так, бо
ронування озимини замість за
планованих 600 гектарів,ми про
веди на площі 800 гектарів, бо 
значна частина озимини потрі- 
б\вала боронування у два сліди.

Зараз ми провадимо обробі
ток посівів. Вже закінчено 
перший міжрядний обробіток 
лісосмуг, забороновані посіви 
соняшника і кукурудзи, прис
тупили до підпушування між
рядь просапних культур.

З непослабною енергією пра
цюють всі механізатори. Але

за першість
особливо відзначаються тракто
ристи Іван Савченко, Іван Мі- 
щенко та Микола Іванов. Що
зміни вони виконують свої зав
дання на 120—150 процентів.

Таких виробітків вони доби
ваються за рахунок дбайливого 
догляду за машинами та старан
но продуманих маршрутів трак
торів. Як правило, трактористи 
виходять на роботу за годину- 
півтори до зміни. Цей час ви
користовують для підготовки 
причіпного інвентаря. У час 
перезміни трактор дбайливо 
оглядається, помічені недоліки 
усуваються. Такий догляд забез
печує безперебійпу роботу ма
шин.

Широко розгорнуте соціаліс
тичне змагання принесло нам 
перемогу. На кожен 15-силь
ний трактор на 10 травня ми 
виробили 234 гектари умовної 
оранки. За високі виробітки і 
відмінну якість польових робіт 
нашій бригаді днями вручено 
перехідний Червоний прапор 
Олександрійської МТС.

Механізатори зобов'язалися 
працювати ще краще, щоб своє
часно провести обробіток всіх 
сільськогосподарських культур.

Т. Крючков, 
бригадир тракторної бригади 
№ 11 Олександрійсько! МТС.

Зміцнювати 
трудову дисципліну

Дружно і злагоджено пра
цюють на плантації цукрових 
буряків ланки Ганни Поплав- 
ської, Марфи Порплиці та Марії 
Сухини в колгоспі Заповіт 
Леніна».

Вони своєчасно розгорнули 
боротьбу з шкідниками і розпо
чали шаровку, яку закінчили 
у кращі строки. Цукрові буря
ки цих ланок добре оброблені, 
збережені від шкідників. Зараз 
тут провадиться підпушування 
міжрядь.

Немає сумніву, що взяті 
зобов'язання ці ланки вико
нають з честю.

Інакше обстояти справи в 
ланках Олени Порплиці та 
Віри Терещук. Трудова дисцип
ліна в них на низькому рівні, 
багато колгоспниць несумлін
но ставляться до роботи, вико
нують її неякісно. Саме це 
призвело до того, що значна 
частина посіву буряків у цих 
ланках знищена шкідниками.

Правлінню колгоспу слід 
подбати про зміцнення трудової 
дисципліни у відсталих ланках.

А. Зубаха, 
секретар колгоспної 

комсомольської організації.

Підприємства вугільної про
мисловості Олександрії осна
щуються новими досконалими 
верстатами, машинами, механіз
мами. Ось чому питання під
готовки кадрів набуває дуже 
великого значення.

У минулому році новими спе
ціальностями оволоділи понад 
500 робітників, 400 чоловік 
підвищили своя) кваліфікацію. 
Багато з них зараз висунуті на 
відповідальні посади. Так, тт. 
Кругленко, Матвєєв після за
кінчення курсів почали працю
вати черговими електротехніка
ми електростанції. ІІа Байда- 
ківському вуглерозрізі тт. Івани- 
ченко і Шуліка стали старши
ми машиністами відвального аг

Причини нашого відставання
Екскаватор, на якому я пра

цюю, повинен щозміни прийма
ти вскришу трьох екскавато
рів, тобто 3.800 кубометрів. 
Однак, з перших днів травня 
для моєї машини двома екска
ваторами подають в середньо
му по 2.800 кубометрів.

Вскришу від третього екска
ватора почали возити на від
вал, де тепер щодня працює 
бригада з 8—10 чоловік. 1 це 
тоді, як при вмілій організації 
колійного господарства можна 
було обійтись без плужного від

регату. Тов. Кудінов призна
чений начальником електро- 
возного депо.

Добре освоїли нові спеціаль
ності брикетники тт. Бондар, 
Вовенко та багато інших.

Це результат того, що до 
підготовки кадрів залучені кра
щі інженерно-технічні праців
ники, майстри, стахановці. 
Значну допомогу у навчанні 
подають головні інженери: Бай
да ківського вуглерозрізу т. Ар- 
тюхов, Байдаківської брикет
ної фабрики т. Кабризон, елек
тростанції т. Косенко і заліз
ничної транспортної контори 
т. Безсмертний.

С. Попов.

валу, а гірників використати 
для інших робіт.

Я не виконую взятих на се
бе соціалістичних зобов'язань. 
Не здійснюють їх і інші ек
скаваторники. Наші керівники 
- головний інженер т. Акутін і 
начальник виробничо-технічно
го відділу т. Шакалів запев
няють, що швидко справа на
лагодиться. А поки що вони 
базікають, ми відстаємо.

П. Шарков, 
машиніст екскаватора тресту 

„Олександріявуглерозріз*.

Новатори і консерватори
Завод «Червоний ливарник» 

виготовляє болти для вугільних 
підприємств та будов міста. 
Потреба в них з кожним міся
цем зростає. Бачачи, що колек
тив не впорується з завданням, 
технолог заводу т. Бондаренко 
сконструював різьбонакатний 
верстат і з допомогою стахапов- 
ців та начальника інструмен
тального цеху т. Задорожного 
здійснив свій задум.

Чотири місяці тому верстат 
успішно витримав іспит. З його 
пуском відкривались широкі 
можливості збільшення кіль
кості і зниження собівартості 
продукції. Досить сказати, що 
замість 120 на новому верста
ті виготовлялось за зміну 1.200 
болтів. Підрахунки показали, 
що за 12 місяців зберігатиметь
ся 11 тисяч верстатогодин, 
близько 39 тисяч кіловат-годин 
електроенергії, загальна еконо-

I мія становитиме понад 30 ти-
1 сяч карбованців.

Новатори та передові інже
нерно-технічні працівники спо
дівались, що директор заводу 
т. Меркур'єв та головний ін
женер т. Цибуленко підтрима
ють цінну ініціативу і меха
нічний цех перейде на новий 
технологічний процес.

Та їх сподівання не виправ
дались. Керівники підприємства 
«не помітили» різьбонакатного 
верстата і людей, які його ство
рили.

І знову, як і чотири місяці 
І тому, метизи виготовляються 

на малопродуктивному облад- 
I нанні. І знову підприємства та 

будови Олександрії відчувають 
нестачу в болтах.

Кожний раз, коли стаханов- 
ці звертались до головного ін
женера т. Цибуленка з питан
ням, чому простоює новий верс

тат, він безапеляційно відпо
відав:

—Нічого не знаю. Як пра
цювали, так і будемо працю
вати...

Недарма токар т. Яненко 
каже:

—Побоювання всього нового, 
що народжується на вироб
ництві, косність і рутина па
нує на заводі. Наш головний 
інженер посідає роль спостері
гача, він не йде в ногу з жит
тям, не прислухається до голо
су стахановців.

У підтвердження цього мож
на навести ще один такий факт. 
Токар Валентин Гетьман запро
понував обладнати верстат для 
електроанодної доводки різців 
твердих сплавів. Перевага цього 
верстату полягала в тому, що 
він добре доводив різальну 
кромку різця, давав високу чис
тоту і в два з половиною рази 
збільшував швидкість обробки 
деталей.

Понад півроку минуло з того 
часу, як стахановець вніс цін

ну пропозицію, але вона й досі 
не здійснюється, хоча для впро
вадження потрібна була лише 
підтримка з боку Цибуленка. 
Та він байдуже поставився до 
ініціативи новатора.

6 місяців тому до головного 
інженера надійшли креслення 
штампу виготовлення шайб до 
метизів. Слід було чекати, що 
він дасть хід цим кресленням, 
бо за допомогою штампу в 6 
разів мала збільшитись продук
тивність праці робітників. Од
нак, просте пристосування і досі 
не виготовлено.

Щодня т. Цибуленко відвідує 
механічний цех. Між тим, тех
нічного керівника зовсім не 
турбує те, що добрий шести
шпиндельний гайконарізальний 
верстат, на якому можна одно
часно виробляти метизи різного 
розміру, не працює.

Щоб пустити його в хід, не 
треба ніяких додаткових вит
рат. Потрібно лише бажання і 
ініціатива. А якраз цього бра

кує у головного інженера за
воду.

На підприємстві багато «вузь
ких місць», вирішення яких 
дозволило б колективу значно 
збільшити випуск і знизити 
собівартість продукції, різко по
ліпшити якісні показники. Та 
до цього не прикута увага ке
рівників заводу. Вони не спря
мовують зусилля учасників со
ціалістичного змагання на бо
ротьбу за повне виявлення і 
використання резервів виробни
чих потужностей.

Технічна рада, очолювана 
т. Ціібуленком, яка повинна 
займатися питаннями вироб
ництва, бездіяльна. Протягом 
року її ні разу не скликали.

Подібних фактів багато.
Не можна миритися з тим, 

щоб на заводі «Червоний ли
варник» глушили цінні почи
нання новаторів.

М. Бурін.
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Розвивати

НЄ 
зна-

Конярство—важлива галузь 
сільського господарства. Проте, 
деякі керівники колгоспів 
надають йому належного 
чення. Перевіркою стану жи
вого тягла в колгоспах «Перше 
травня», імені 18 з'їзду 
ВКП(б) , імені Петровського, 
імені Ворошилова виявлено 
багато недоліків.

Бригадири рільничих бригад 
цих та інших колгоспів само
усунулись від контролю за дог
лядом, годівлею, використанням 
та відтворенням конепоголів'я, 
що призвело до поганого їх 
стану.

Конюхи самочинно запрова
дили порочний розпорядок на 
конюшнях. Він полягає втому, 
що конюх, який повинен що
дня доглядати закріплену за 
ним групу коней у 10—11 
голів, доглядає дві таких групи, 
за те другого дня передає тяг
ло іншому конюхові, асам добу 
відпочиває.

Таким чином, кожен конюх 
працює в колгоспі лише півро
ку. При такому розпорядкові 
догляд за кіньми знеосіблюєть- 
ся. Вони вчасно не напувають
ся, не годуються, не чистяться. 
Тому не дивно, що багато 
коней при такому догляді не 
можуть зараз виконувати госпо
дарські роботи.

В другій рільппчій бригаді 
колгоспу імені Петровського 
через відсутність контролю з 
боку бригадира рільничої брига
ди Івана Лишафета, правління 
колгоспу та працівників Косів- 
ської зооветдільниці конюхи 
Колісник, Голосенко, Бабичен-

і
і

конярство
ко, Довгий та інші несумлінно 
викопують обов'язки. Вони 
більше займаються своїм влас
ним господарством, ніж догля
дом за кіньми. Тому тварини 
тут виснажені, брудні.

Не краще справи обстоять з 
паруванням коней. По суті цей 
важливий захід відтворення ко
непоголів'я в районі пущено 
на самоплпв не лише керівни
ками колгоспів, але й дільнич
ними зооветспеціалістами.

Досить сказати, що єдиний 
пункт штучного запліднення 
конематок в колгоспі імені 
Сталіна, Ворошиловської сіль
ради, досі не працює. Голова 
колгоспу т. Димура в цьому 
питанні не відзначається да
лекоглядністю. З метою еконо
мії коштів він не дає техніку 
т. Луценку грошей для прид
бання необхідного обладнання 
і хімікатів. Береже копійки, а 
втрачає сотні карбованців.

У колгоспі «Оборона країни» 
(голова правління тов. Жежеря) 
досі не спаровано жодної коне
матки. Замість того, щоб дбати 
за розвиток конепоголів'я і цим 
забезпечити себе необхідною 
кількістю тягла, керівники кол
госпів всупереч забороні вико
ристовують па роботі дворічний 
молодняк.

Подібний стан і в колгоспах 
імені ІЦорса, «Жовтень» та 
інших.

Слід негайно покінчити з 
недооцінкою справи розвитку 
конярства, викоріняти знеосіб- 
ку в догляді за кіньми.

М. Леоненко, 
зоотехнік райсільгоспвідділу.

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Боротьба народів Алжіру 

за свободу і незалежність
Запалювані героїчною бороть

бою корейського народу проти 
американських агресорів, зростан
ням національно-визвольного руху 
на Близькому й Середньому Схо
ді, народні маси Алжіру з кож
ним днем посилюють опір колоні
заторській політиці американо- 
французьких імперіалістів. У кін
ці квітня цього року шахтарі 
Константіна, Бені-Саф та інших 
міст оголосили страйк, вимагаючи 
поліпшення умов праці і підви
щення зарплати. 24-годинний 
страйк провели робітники міста 
Керрата. Докери Алжіру протягом 
кількох місяців відмовляються 
вантажити судна для французьких 
інтервентів у В'єтнамі. В країні 
проходять численні демонстрації 
на підтримку опору туніського і 
єгипетського народів колонізатор
ській політиці правлячих кіл 
Франції і Англії. Яскравим свід
ченням зростання боротьби алжір- 
ського народу за мир. демократію 
і поліпшення умов життя є 120 
тисяч підписів, поставлених під 
Зверненням Всесвітньої Ради Ми
ру про укладення Пакту Миру 
між п'ятьма великими державами.

Налякані посиленням національ
но-визвольного руху, французькі 
колонізатори намагаються задуши
ти його кривавими репресіями і 
терором. У тюрми кинуто понад 

тисяч алжірських патріотів.150

Підступи 
американців 

в Ірані

Краснодарський край. В радгоспі „Хуторок" відкрита кінно-спор
тивна школа спортивного товариства „Пищевик". В школі навчається 
40 юнаків і дівчат. В їх розпорядженні 18 скакових та бігових коней.

На знімку: учениця Наташа Ситко бере перешкоду.
Фото Г. Єфімова. Прескліше ТАРС.

ГААГА. (ТАРС). „ДеВаархейд" 
повідомляє про пові підступи 
американців в Ірані. Газета пише: 
„З Тегерана надійшли відомості, 
що американці хочуть добитися 
успіху в переговорах про нафту, 
використовуючи з цією метою 
даірцеві кола. Посол США в 
Тегерані Гендерсон намагається 
при цьому настроїти двір проти 
уряду Мосаддика, вбити між ними 
клин. Повідомляється, що цими 
днями Гендерсон мав розмову з 
міністром двору Хосейн Ала. По
сол заявив, що настав час висту
пити проти політики Мосаддика у 
відношенні до американських 
пропозицій в питанні про нафту. 
Гендерсон ознайомив міністра дво
ру з планами, підготовленими 
державним департаментом США. 
Ці плани відомі шахові Ірану. 
Американські пропозиції зводять
ся ось до чого: 1. Уряд Ірану 
допускає американських спеціа
лістів на свої нафтові промисли і 
на підприємства по переробці 
нафти. 2. Уряд Ірану , підписує 
договір про транспортування наф
ти американськими суднами. 3. 
Уряд США, в свою чергу, постав
лятиме для іранської нафтової 
промисловості потрібне устатку
вання. Неважко догадатися, що 
цими „спокусливими" пропозиція
ми Гендерсон намагається під
порядкувати Сполученим Штатам 
іранську нафтову промисловість".

І

І

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ

„Чому
Під таким заголовком в газеті 

„Більшовицька правда„ від 4 квіт
ня ц. р. було вміщено листа гро
мадянина І. Кремньова, в якому 
розповідалось про те, що дирек-

відключили електроосвітлення"
ція рудоремонтного заводу від
ключила електроосвітлення по ву
лицях Чапаєва і Пушкіна.

Як повідомив редакцію дирек-
тор рудоремонтного заводу т. Са- 1 пові.

ФУТБОЛ

»

мохотін, зараз ці 
чено на лінію і 
лення передана

вулиці підклю- 
вся сітка освіт- 
міськкомунгос-

7:3 на користь «Шахтаря»

Поліція конфіскує демократичні 
газети і журнали, переслідує при
хильників миру. Особливо звіря
чою була розправа французьких 
властей з демонстрацією, що від
булася недавно в місті Алжірі. Її 
учасники вимагали звільнення 
ув'язнених в тюрму без усякої ви
ни патріотів. Жандармерія і ох- 
ранники відкрили по демонстран
тах вогонь, поліцейські машини 
на повному ході врізались в на
товп.. За даними газети „Лібе- 
расьон", число поранених, серед 
яких було багато жінок і дітей, 
досягло 500 чоловік.

Газета „Юманіте" підкреслюва
ла в зв'язку з цим, що кривавий 
терор французьких колонізаторів 
є складовою частиною урядового 
„плану провокацій і репресій про
ти алжірського народу... В резуль
таті чого знову пролита кров в 
Алжірі, як у Тунісі і В'єтнамі".

Незважаючи на терор французь
ких властей, алжірські трудящі 
посилюють національно-визволь
ну боротьбу, повстають проти ка
бали американо-французьких ім
періалістів. які намагаються пере
творити Алжір у воєнний плац
дарм, а його народ в гарматне 
м'ясо.

Гризня в таборі паліїв війни
В таборі імперіалізму далі 

посилюються внутрішні супереч
ності, Головною причиною їх є 
боротьба імперіалістичних хижа
ків за сировинні ресурси, ринки 
збуту і сфери прикладання капіта-

І лу. Суперечності ці охоплюють 
всі капіталістичні країни, проте 
головними залишаються супереч
ності між США і Англією.

Ці суперечності знайшли свій 
вияв і під час переговорів началь
ника штабу військово-морських 
сил США адмірала Фехтлера з 
начальниками штабів Англії, що 
відбувалися з 2 по 6 квітня в 
Лондоні Справа йшла про розпо
діл командних постів у так звано
му середньосхідному і середзем
номорському командуванні.

Імперіалісти Америки і Англії 
давно спорять про розподіл коман
дних посад в агресивному Північ
но-атлантичному союзі. Генерали 
США безцеремонно зайняли в 
цьому агресивному блоці всі голов
ні командні пости, надавши англій
цям лише „право"...підкорятися 
наказам Вашінгтона. Англійська 
газета „Дейлі мейл" у зв'язку з 
цим пише, що „...англійці прихо
дять в лють при думці про приз
начення американця командуючим 
в районі Середземного моря".

Лондонські переговори між 
США і Англією закінчились про
валом. Імперіалістичні акули поки 
не домовились в цьому питанні. 
Скаржачись на поведінку Фехтле
ра, який вимагав затвердити 
командуючим Середземномор'я 
американського адмірала Керні, 
газета „Дейлі експресе" називає 
це ще однією „неприємною пілю
лею", піднесеною Великобританії 
Америкою.

Р. Стрвльннков.

••ПОДІЇ В КОРЕЇ
У переданому 11 травня пові- | 

домленні Головного командування | 
Народної армії Корейської Народ
но-Демократичної Республіки го- І 
вориться, що на всіх фронтах І 
з'єднання Народної армії в тісній 
взаємодії з частинами китайських | 
народних добровольців продовжу- | 
ють вести оборонні бої, завдаючи

противникові значних втрат у жи
вій силі і техніці.

На західному і центральному 
фронтах противник кілька раз ата
кував позиції Народної армії, про-^К 
те був відкинутий, зазнавши втрат.

Сьогодні зенітні частини Народ
ної армії і стрільці—мисливці за 
ворожими літаками збили 7 літа
ків противника. (ТАРС).

Проти мілітаристського „загального договору11
Демонстрація західнонімецької молоді в Ессені

БЕРЛІН, 12 травня. (ТАРС). Як 
повідомляє агентство АДН, захід
нонімецька молодь вирішила вчора 
провести в м. Ессені зліт протес
ту проти антинаціональної політи
ки боннського уряду, проти укла
дення „загального договору", за 
укладення мирного договору з 
Німеччиною і найшвидше створен
ня єдиної, миролюбної, демокра
тичної німецької держави. У зльо
ті мали взяти участь численні 
представники найрізноманітніших 
молодіжних організацій Західної 
Німеччини.

Боннські власті заборонили про
ведення зльоту. Незважаючи на 
це, понад 20 тис. юнаків і дівчат 
з усіх частин Західної Німеччини 
вирушили в Ессен, щоб продемон
струвати свою непохитну волю до 
боротьби за збереження миру і 
відновлення єдності своєї країни.

Проти беззбройної молоді бонн
ські власті направили з Бохума,

Дортмунда, Дюссельдорфа, Мюнс- 
тера і ряду інших міст тисячі 
поліцаїв, давши їм наказ викорис
тати для розгону демонстрації 
молоді всі засоби.

Агентство вказує, що, коли в 
Ессен-Рюгтеншейдті понад 10 тис. 
юнаків і дівчат почали демонстра
цію з лозунгами боротьби проти 
„загального договору", за мир і 
єдність країни, поліція відкрила по 
беззбройних демонстрантах во
гонь. В результаті один юнак з 
Мюнстера убитий і багато пора
нені. Поліція арештувала понад 
100 демонстрантів.

Демонстрація західнонімецької 
молоді в Ессені проходила під 
лозунгами: „Ми не хочемо амери
канської зброї, ми хочемо будува
ти для миру!", „Ми не 
„загального договору!," 
хочемо призову до 
армії!", „Ми хочемо укладення 
мирного договору!".

хочемо 
„Ми не 
найманої

Нове порушення американськими літаками 
нейтральної зони “

ПЕКІН, 11 травня. (ТАРС). Ко
респондент агентства Сіньхуа пе
редає з Кесона:

Сьогодні головний офіцер зв'яз
ку корейської і китайської сторо
ни полковник Чан Чун Сан зая
вив головному офіцерові зв'язку 
американської сторони Кінні про
тест з приводу порушення 9 і 10 
травня американськими військо
вими літаками нейтральної зони 
Паньминьчжоня.

Американські літаки вторглись 
у повітряний простір над місцем

Паньминьчжоня
переговорів у Паньминьчжоні між 
8 г. 33 хв. і 8 г. 47 хв. ранку 9 
травня і о 9 г. 33 хв. 10 травня.

Полковник Чан Чун Сан поста
вив вимогу, щоб американська 
сторона встановила строгий конт
роль над діями свого військово- 
повітряного персоналу, щоб запо
бігти повторенню таких випадків. 
Як і при порушеннях американ
цями цієї угоди в минулому, Кінні 
знову відповів, що американська 
сторона „розслідує" ці випадки.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ,
Минулої неділі відбулась това

риська зустріч футбольних команд 
„Шахтар"—Олександрія та „Локо
мотив"—Знам'янка.

В першій половині тайму коман
да „Шахтаря", особливо нападаю
чі, грали незадовільно. Але на 20 
хвилині гра пожвавішала і в во
рота „Локомотиву" т. Лярвинсь- 

кий забив перший гол. Крім того, 
тт. Тертичний і Кирпита забили 
ще два м'ячі.

Другий тайм обидві команди 
провели в більш напруженій грі. 
Нападаючі розіграли ряд цікавих 
комбінацій, внаслідок чого було 
багато хороших ударів по воро
тах.

Мляво грав воротар т. Аксьо- 
нов, який пропустив у ворота 
„Шахтаря" три легких м'ячі.

Зустріч закінчилась з рахунком 
7:3 на користь команди „ІІІахта-

Ближчнм часом на міському ста
діоні відбуватиму і ься цікаві фут
больні зустрічі.

Олександрійський лісоторговий склад
доводить до відома громадян міста Олександрії і району, 

на складі є в продажу дерев'яні діжки з-під повидла і дже-Що
му, готові вироби ширвжитку, віконні перепльоти, двері і дверні 
коробки, мітли, граблі і дерев'яні лопати.

Адреса: вул. Садова, 8. Лісоторговий склад.
ДИРЕКЦІЯ.

БК—00457
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Створимо міцну кормову базу
Перед працівниками тварин

ництва поставлені відповідальні 
завдання. Вони покликані вирі
шити одне з головних завдань 
соціалістичного землеробства— 
збільшити поголів'я громад
ської худоби на тваринницьких 
фермах колгоспів і невпинно 
підносити її продуктивність.

Радянська зообіологічна на
ука, досвід передовиків тварин
ництва вказують нам вірні шля
хи для вирішення цього почес
ного завдання. Достаток різно
манітних кормів, правильно 
поставлена годівля і дбайливий 
догляд худоби—основні умови 
нормального розвитку тварин і 
збільшення продуктивності.

Це стверджують факти з жит
ія передових колгоспів нашого 
району. Досить було торік тва
ринникам артілі імені 18 в'їзду 
БКП(б) по-серйозному зайня
тись створенням міцної кормо
вої бази, запровадити зелений 
конвейєр, за рахунок чого худо
ба протягом літа споживала 
вдосталь соковитих кормів, за
готовити потрібну кількість кор
мів на зиму, поліпшити догляд 
і утримання, і продуктивність 
тварин різко збільшилась. Річ
ний надій молока на фуражну 
корову в порівнянні з поперед
нім роком збільшився на 660 
літрів.

В колгоспі імені Жданова 
кормодобувна бригада подбала 
про нагромадження на зиму 
вдосталь кормів. Це забезпечи
ло ситу зимівлю худоби. Як 
наслідок, зараз надій молока на 
фуражну корову на 176 літрів 
вищий, ніж на цей час мину
лого року.

Достаток різних кормів, поєд
наний з старанним доглядом і 
годівлею, сприяє також добро
му розвиткові молодняку худо
би. Саме тому в колгоспах, де 
правильно поставлена годівля, 
немає випадків падіжу і захво
рювання тварин.

На жаль, в районі значна 
частина колгоспів створенням 
кормової бази худобі мало зай
мається. Кормодобувні бригади 
виділені лише на папері, ін
вентар, тягло, кормова сівозмі
на за ними не закріплені. Ар
тілі «Шлях до комунізму», 
«Перше травня», імені Будьон- 
ного та інші торік не забезпе
чили себе достатком кормів. З 
цих причин вони й цього року 
одержують мізерну продуктив
ність від громадського тва
ринництва.

Повчальні уроки минулого 
року мали б навчити керівни
ків цих колгоспів краще дбати

Завершене піврічне завдання випуску машин
Харківський електромеха

нічний завод імені Сталіна від
вантажив будівникам Волго- 
Донського судноплавного кана
лу велику партію силових роз
подільних щитів пульта керу
вання. Почесне замовлення ви

про створення кормової бази, 
та цього не відчувається. Кор
модобування, як і раніше, вони 
вважають другорядною справою.

Основною виробпичою одини
цею, на яку покладаються зав
дання вирощування і заготівлі 
кормів, повинна бути кормо
добувна бригада. Проте, у ба
гатьох колгоспах району вони 
по суті не створені. Що може 
вирішити, наприклад, кормодо
бувна бригада артілі імені 18 
партконференції, яка складає
ться з трьох пристарілих кол
госпників. Ні тягла, ні достат
ку сільськогосподарського ін
вентаря в своєму розпоряджен
ні вона немає.

Знеосібка в питаннях кормо
добування призвела до того, 
що район досі не виконав плану 
посіву кормових культур. У 
колгоспах імені 18 партконфе
ренції, «Шлях до соціалізму-', 
імені Рози Люксембург та ін
ших доведені завдання викона
ні лише наполовину. З цих же 
причпн зволікається догляд і 
обробіток кормових культур.

Наближається гарячий період 
у заготівлі кормів—період сіно
збирання і силосування. Це 
покладає на керівників кол
госпів, кормодобувні бригади, 
механізаторів МТС велику від
повідальність за виконання зо
бов'язань по вирощуванню ви
соких урожаїв всіх кормових 
культур і зеленої маси, за за
безпечення виконання планів 
силосування кормів і заготівлі 
сіна. Для цього вже тепер слід 
подбати про своєчасний ремонт 
і підготовку сінокосарок, лобо
грійок, гарб, волокуш, кінних 
грабель, силосних споруд і т. д.

Обсяг діяльності кормодобув
них бригад великий. Правління 
колгоспів, машино-тракторні 
станції, спеціалісти сільського 
господарства повинні система
тично керувати роботою кормо
добувних бригад, подавати їм 
всебічну допомогу в організа
ції кормодобувних робіт.

У листі хліборобів Радянської 
України до великого Сталіна 
тваринники нашої області й ра
йону зобов'язалися цього року 
значно підвищити продуктив
ність громадської худоби, ство
рити достаток грубих і сокови
тих кормів.

Завдання партійних органі
зацій полягає в тому, щоб кра
ще поставити серед тваринни
ків і кормодобувників масово- 
політичну роботу, ширше роз
горнути соціалістичне змагання 
за дальший розвиток громадсь
кого тваринництва.

конано на 20 днів раніше стро
ку. Кожний механізм коштував 
на 921 карбованець дешевше, 
ніж торік. Завод достроково за
вершив піврічне завдання ви
пуску машин для великих бу
дов комунізму. (РАТАУ).

Зобов'язання будівників Південно
українського І Північно-Кримського каналів

Будівники Південно-Україн
ського і Північно-Кримського 
каналів звернулись з листом 
до товариша Й. В. Сталіна. В 
ньому виражена безмежна лю
бов і відданість геніальному 
вождю і вчителю, натхненни
кові і організаторові будівниц
тва комунізму в нашій країні— 
Й. В. Сталіну.

В листі говориться:
«Здійснення сталінської про

грами перетворення природи, 
спорудження небачених у світі 
грандіозних гідроелектростан
цій, каналів і зрошувальних 
систем є ще одним яскравим 
свідченням величезних переваг 
радянського ладу, наочним під
твердженням того, що радянсь
кий народ зайнятий мирною 
творчою працею, що політика 
Радянської держави—це незмін
на політика миру й дружби на
родів, політика неухильного 
піднесення добробуту трудящих.

Спорудження Південно-Ук
раїнського і Північно-Кримсь
кого каналів, здійснюване з 
Вашої ініціативи, є втіленням 
ленінсько - сталінської націо
нальної політики і непохитної 
дружби народів радянської краї
ни, яскравим прикладом бра
терської допомоги українсько
му народові з боку всіх наро
дів нашої Батьківщини і, в 
першу чергу, з боку великого 
російського народу.

Зрошення півтора мільйонів 
і обводнення одного мільйона 
700 тисяч гектарів посушливих 
південних степів У країни і Пів
нічних районів Криму забез
печать високі й сталі врожаї 
сільськогосподарських культур, 
у багато разів збільшить в цих 
районах виробництво бавовни і 
пшениці, забезпечить швидкий 
розвиток високопродуктивного 
громадського тваринництва. Це 
буде новий великий крок по 
шляху створення достатку про

Будівельні 
матеріали— 
достроково

Бучанський цегельний завод, 
Київської області, достроково 
завершив травневе замовлення 
Укрводбуду. На адресу-£будов 
підготовлено і відвантажується 
350 тисяч штук цегли.

25 підприємств Міністерства 
промисловості будівельних ма
теріалів УРСР виконують зав
дання будівництва Каховської 
ГЕС, Південно-Українського і 
Північно-Кримського каналів. 
З початку року вони відправи
ли будовам кілька мільйонів 
штук цегли, багато вапна, гіп
су та інших матеріалів.

(РАТАУ). 

дуктів для трудящих і сирови
ни для промисловості.

Український народ і трудя
щі Кримської області вічно дя
куватимуть великій партії біль
шовиків і особисто Вам, доро
гий товаришу Сталін, за цей 
новий яскравий вияв батьків
ського піклування про благо 
народне».

Далі будівники розповідають, 
що в спорудженні Південно
українського і Північно-Крим
ського каналів бере участь весь 
радянський народ, що повсяк
денне піклування і допомога, 
яку подають будові Партія, Ра
дянський Уряд 1 особисто това
риш Сталін, запалює будів
ників на нові трудові подвиги.

Колектив Укрводбуду достро
ково виконав план будівельно- 
монтажних робіт 1951 року. 

І Збудовано 1 здано в експлуата
цію 40 виробничих об'єктів, 
близько десяти тисяч квадрат
них метрів житлової площі, 26 
будинків для культурно-побуто
вого обслужування будівників, 
автошляхи, лінії електропере
дачі і лінії зв'язку. На будові 
вже є понад п'ять тисяч ста- 
хановців і ударників—новато
рів виробництва, підготовлено 
1.200 кваліфікованих робітни
ків—механізаторів і будівель
ників.
„ У своєму листі до товариша 
ЇЇ. В. Сталіна будівники пи
шуть, що в 1952 році їм треба 
виконати в кілька раз більший 
обсяг будівельно-монтажних ро
біт, ніж у минулому році. В 
цьому році широко розгорнеть
ся будівництво Верхньо-Інгу- 
лецької, Нижньо-Інгулецької і 
Кам'янської зрошувальних сис
тем, Сімферопольського водой
мища. Будуть початі основні 
роботи по спорудженню голов
ної частини Південно-Україн
ського каналу і Молочанського 
гідровузла.

СТАЛІНГРАДГІДРОБУД. На будівництві каналу, який з'єднує Вол
гу з рікою Ахтубою.

На знімку; робота скреперів.
Фото Л. Ввлікжаннна. Прескліше ТАРС.

Па 1952 рік будівники взяли 
такі соціалістичні зобов'язан
ня:

Річний план будівельно-мон
тажних робіт по всьому будів
ництву виконати до 5 грудня 
1952 року; здати в експлуата
цію перші дві тисячі гектарів 
зрошуваних земель на Кам'ян- 
ській зрошувальній системі; 
розгорнути будівництво магіст
ральних каналів і насосних 
станцій на Верхньо-Інгулецько- 
му і Нижньо-Інгулецькому ма
сивах зрошення і спорудження 
греблі Сімферопольського во
доймища.

У 1952 році будуть збудова
ні і достроково введені в екс
плуатацію 95 промислово-вироб
ничих об'єктів, 70 кілометрів 
високовольтних ліній електро
передачі, 50 тисяч квадратних 
метрів житлової площі, 4 шко
ли, 4 лікарні, поліклініку, бу
динок відпочинку та багато ін
ших об'єктів виробничого, со
ціально-культурного і побуто
вого значення.

Будівники зобов'язуються пе
ревиконати норму виробітку по 
кожному землерийному механіз
му і підвищити продуктивність 
праці на 10 процентів, знизити 
вартість робіт на один процент 
проти плану, підготовити одну 
тисячу кваліфікованих механі
заторів і будівельників.

Наприкінці свого листа бу
дівники Південно-Українського 
і Північно-Кримського каналів 
пишуть:

«Дорогий Йосифе Віссаріоно- 
вичу!

Ми запевняємо Вас, що до
кладемо всіх сил і знань до 
того, щоб з честю, як нале
жить радянським патріотам, 
вихованим партією Леніна — 
Сталіна, виконати взяті на себе 
зобов'язання».

(РАТАУ).
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Новатори Олександрійської електростанції
Могутній засіб 

виховання трудящих
Відповідальні завдання по

кладені на робітників, інженер
но-технічних працівників та 
службовців Олександрійської 
електростанції. Ми повинні 
забезпечити зрослу потребу 
підприємств та будов міста в 
електроенергії.

Успіх виконання цих зав
дань залежить від рівня органі
заторської роботи партійної 
організації, яку проводять кому
ністи в колективі трудящих.

Розуміючи це, ми прагнемо 
масову політичну агітацію зро
бити могутнім засобом впливу 
на маси, з кожним днем під
вищувати її ідейність, ціле
спрямованість і дійовість.

Після звітно-виборних пар
тійних зборів партбюро пере
глянуло склад і розстановку 
агітаторів на виробництві. До
велося декого підмінити, дея
ких перевести на інші ділян
ки роботи. Тепер на електро
станції не знайдеш цеху або 
відділу, де б не було чути 
голосу агітатора. Агітаційну 
роботу серед трудящих зараз 
проводять 22 комуністи, комсо
мольці та безпартійні активісти. 
Активну участь у мобілізації 
колективу на боротьбу за вико
нання виробничих завдань 
беруть інженерно-технічні пра
цівники і стахановці стапції.

Більшовицьким словом і осо
бистим прикладом агітатори— 
комуністи тт. Гончаренко, Пет
ров, Тараненко, комсомольці 
тт. Чекизова і Фуражкін, без
партійна т. Матвєсва та багато 
інших мобілізують робітників 
на боротьбу за раціональне 
використання механізмів і по
ліпшення якісних показників.

Заслуговує уваги досвід 
агітаційної роботи партгрупор- 
га котельного цеху т. Капус
тяна. Бесіди з робітниками 
він проводить по важливих 
питаннях із життя свого цеху, 
станції, про події в нашій краї
ні й за рубежем.

Ііо закінченні партійно-тех
нічної конференції, що відбу
лася на початку квітня, в усіх 
цехах розгорпулась боротьба 
за економію витрат електро
енергії на власні потреби і

Як ми
Джерелом б'є творча думка 

раціоналізаторів електростапції. 
Досить сказати, що тільки в 
першому кварталі нинішнього 
року від них падійшло 18 цін
них раціоналізаторських пропо
зицій, з яких 15 вже реалізо
вано. Річна економія тільки від 
шести впроваджених пропози
цій становитиме близько 200 
тисяч карбованців.

Завдяки здійсненню творчих 
задумів новаторів значно поліп
шилась робота обладнання, під
приємство працює ритмічно, 
чітко, безаварійно. З місяця в 
місяць збільшується виробіток 
електроенергії для підприємств 
та будов Олександрії.

Наші успіхи—результат пов
сякденної роботи з раціоналі
заторами та винахідниками. Для 
спрямування творчої думки тру
дящих на вирішення найбільш 

палива на виробіток 1 кіло
ват-години. Ініціаторами важ
ливого почину виступили агі
татори котельного цеху— парт- 
групорг т. Капустян, началь
ник цеху т. Кропп і начальник 
зміни т. Мірошниченко.

Порадившись з робітниками, 
вони прийшли до висновку, 
що застосування пропозиції ін
женера т. Бурвица про періо
дичне вимикання пилесистеми 
може дати бажаний ефект. Те
пер уже підраховано, що внас
лідок здійснення цієї пропози
ції витрата електроенергії на 
власні потреби зменшилась на 
2 проценти, від чого підпри
ємство одержує значну еконо
мію коштів.

Агітатор т. Матвєсва щодня 
проводить бесіди - читки в екс
плуатаційному відділі. В обго
воренні прочитаних матеріалів 
із газет і насущних питань ви
робничої діяльності колективу 
беруть активну участь праців
ники відділу тт. Гусарова, Ко- 
ленда, Кощій та інші.

Велику увагу партійна ор
ганізація приділяє наочній агі
тації і стінній пресі. В усіх 
цехах електростанції є заклики, 
які мобілізовують робітничий ко
лектив на виконання взятих со
ціалістичних зобов'язань. Крім 
стінної газети «Енергетик», 
редколегія випускає юмористич- 
нпй листок «Вікно», в якому 
гостро критикуються бракоро
би, прогульники, порушники 
трудової дисципліни.

В результаті правильного 
поєднання партійно-політичної 
роботи з господарською діяль
ністю, невпинно зростають ви
робничі показники. Трудящі 
електростанції значно переви
конали план першого кварталу 
і добилися економії в сумі 660 
тисяч карбованців. Виконуючи 
соціалістичні зобов'язання на 
честь Першого травня, робіт
ники та інженерно-технічні 
працівники дали підприємствам 
та будовам більше мільйона кіло
ват-годин надпланової електро
енергії і зекономили 112 тисяч 
карбованців.

Л. Бережний, 
секретар партбюро 

електростанції.

працюємо з новаторами
важливих для станції заходів 
вироблено темник, де знайшли 
своє відображення питання еко
номії палива, електроенергії, 
полегшення праці, здешевлен
ня собівартості продукції тощо.

Коли надходить пропозиція, 
вона передається на рецензію 
спеціалісту відповідного фаху. 
Експлуатаційний відділ допома
гає раціоналізаторам оформити 
необхідні схеми, ескізи, склас
ти техніко-економічний роз
рахунок.

Коли пропозиція може бути 
прийпята, вона розглядається 
на засіданні комісії бюро ра
ціоналізації та винахідництва. 
Після кожного засідання бюро 
дирекція електростапції видає 
наказ, в якому вказані строк 
здійснення пропозиції і відпо
відальний за випробування і 
впровадження її.

На Олександрійській елек- 
I тросганції широко розгорнуто 
І раціоналізаторський та вина- 

| | хідницький рух. Новатори ви- 
| робництва удосконалюють тех- 
| нологічний процес, підвищу

ють коефіцієнт використання 
техніки, добиваються поліп- 
шення дії агрегатів.

Нижче ми вміщуємо матеріа
ли, які розповідають про робо- 

| ту раціоналізаторів та вина
хідників електростанції.

У творчій співдружності
Не можна назвати жодного 

вузла або механізму котельно
го цеху, над удосконаленням 
якого не працювала б допитли
ва думка раціоналізатора.

Внутрішня обмазка колін 
пилепроводів хромітовою рудою, 
удосконалення скребкових під
живлювачів, спрощення кон
струкції компенсаторів на газо
проводах, розробка пристосу
вань для прискорення проми
вання трубок пароперегрівате- 
лів і багато іпших раціоналіза
торських пропозицій дозволили 
зекономити сотні тисяч карбо
ванців.

Найбільш цінні пропозиції 
внесли тт. Кирпита, Романов, 
Мірошниченко.

Наш цех систематично пере
виконує план з усіх показни
ків. В цьому велика заслуга но
ваторів, які у творчій співдруж
ності з іпженерно-техпічни- 
ми працівниками рухають впе
ред техніку. Л. Кропп,

начальник котельного цеху.

25 тисяч карбованців економії
Для теплового розширення 

на всасах димососів були змон
товані лінзові компенсатори. 
Але оскільки при спаленні 
Байдаківського вугілля виді
ляється сірчастпй газ, який 
утворює корозію металу, ком
пенсатори 2—3 рази на місяць 
виходили з ладу.

Я зацікавився цим питанням 
і, вивчивши його, прийшов до 
висновку, що лінзові компен
сатори можна замінити на саль
никові.

Бюро раціоналізації та вина
хідництва підтримало мою про
позицію. Згодом її здійснили. 
Тепер немає перебоїв у роботі 
агрегату. Річна економія ста
новитиме 25 тисяч карбованців.

Е. Кирпита, 
заступник начальника цеху.

Часто ми проводимо наради 
новаторів з окремих питань ви
користання і удосконалення 
обладнання. У нас організова
на дошка, де вміщуються фо
тографії кращих новаторів, теми, 
а також пам'ятка «Що повинен 
знати раціоналізатор та вина- [ 
хідник». Періодично виходить ! 
бюлетень, який висвітлює твор- ! 
чі досягнення стахановців.

Спільна робота новаторів і 
інженерно-технічних працівни
ків, їх постійний зв'язок і 
взаємодопомога дає добрі резуль
тати. На станції безперервно 
зростають ряди раціоналізато
рів та винахідників. В цьому 
—запорука нових успіхів у бо
ротьбі за збільшення виробітку 
електроенергії.

М. Титаренко, 
інженер.

Невпинно удосконалюємо 
технологічний процес

Наша електростанція осна
щена першокласною технікою. 
Повністю використати її, доби
тись чіткої, безаварійної робо
ти агрегатів—таке завдання 
поставили ми перед собою. Щоб 
успішно здійснити його, дове
лось багато попрацювати інже
нерам, технікам, всім новато
рам підприємства.

Найголовніше, чого ми до
ловились, це застосування кра
щого методу пилеприготуван- 
ня, який дозволяє в існуючих 
топках котлів спалювати низь
косортне вугілля.

На цьому колектив не зупи
нився. Знаючи, що потреба в 
електроенергії безперервно зрос
тає, ми зосередили увагу на 
дальшому удосконаленні техно
логічного процесу, приведення в 
дію всіх внутрішніх резервів 
виробництва.

У творчій роботі, соціаліс
тичному змаганні виросли Чудо
ві кадри раціоналізаторів, які 
показують зразки самовідданої 
Жапі—тт. Романов, Кирпита, 

зпнич, Циганчук, Обуіпко, 
Кошевий та інші.

Наші новатори внесли бага
то цінних пропозицій, що да
ють значний економічний ефект. 
Так, пропозиція т. Кирпити про 
заміну лінзових компенсаторів 
на сальникові дає річну еко
номію 25.000 карбованців. Про

Мої раціоналізаторські пропозиції
Часто між начальником це

ху і слюсарями йшли серйозні 
розмови. Справа в тому, що як 
тільки виникала гостра потреба 
в вилках ротора димососа, так 
слюсарі вимагали забезпечити 
їх достатньою кількістю ножо- 
вочних полотен, яких ніколи 
невистачало через дуже склад
ний і важкий процес виготов
лення деталей.

Інтереси виробництва вима
гали швидше ліквідувати «вузь
ке місце». Я зробив спеціаль
ний патроп до токарного верс
тата, куди встановлюю одно
часно 11 вилок. Для обробки 
їх звичайний різець не витри
мував напруження і ламався. 
Тоді вирішив виготовити диско
вий різець. Досвід вдався.

Після цього не було жодного 

Чернівецьке ремісниче училище №5 готує майстрів архітектурно- 
художньої кераміки—ліпщиків-модельщиків, червонодеревщиків, аль* 
фрейіциків-живописців. У нинішньому році училище випустить 50 
спеціалістів.

На знімку: заняття групи ліпщиків-модельщиків. На передньому 
плані праворуч відмінниця навчання Тамілла БРИЖАК. Заняття про
водить викладач Володимир Миколайович КУРОВ.

Фото В, Кардова (Прескліше РАТАУ).

позиція інженера т. Титаренка 
про встановлення кільцевого 
магнітного сепаратора зберігає 
протягом року 57.920 карбо
ванців, а майстра т. Романо- 
ва—про переробку підшипни
ків скребкових підживлюва іів 
вологого вугілля—близько 6 
тисяч карбованців.

Дуже змістовні і важливі раціо
налізаторські пропозиції внесли 
начальник котельного цеху тов. 
Кропп і інженер т. Косенко. 
Здійснення їх дасть можли
вість забезпечити використан
ня максимального коефіцієнту 
корисної дії обладнання.

Значну допомогу в роботі нам 
подає інститут теплоенергеті ки 
Академії наук Української РСР, 
з яким уклали соціалістичний 
договір. Зв'язок вчених з пра
цівниками виробництва дає чу
дові плоди. Електростанція з 
місяця в місяць перевиконує 
план з усіх показників. Тільки 
в першому кварталі нинішньо 
го року державі збережено по
над 600 тисяч карбованців.

Закріплюючи здобуті успіхи, 
ми будемо ширити раціоналі
заторський і винахідницький 
рух, множити ряди новаторів, 
боротись за дальші виробничі 
досягнення.

Л. Нюренберг. 
директор електростанції.

випадку, щоб новий різець пе
редчасно виходив з ладу.

Нині механічна майстерня 
випускає потрібну кількіть 
вилок.

Я вніс ще кілька раціоналі
заторських пропозицій. До ос
таннього часу ротор знімався з 
допомогою молота. Під час цієї 
роботи вал міг дати непомітну 
Тріщину, або полумуфта від 
ударів вигиналась і її доводи
лось знову розточувати. Це 
викликало значні витрати кош
тів і робочої сили.

Я вніс пропозицію про гід
равлічне знімання роторів, зав
дяки чому значно підвищаться 
темпи і якість ремонту. Держа
ві зберігатимуться десятки ти
сяч карбованців.

А. Іванченко, токар.
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

Змагання тракторних бригад 
Олександрійської та Користівської МТС
Па 10 травня цього року тракторні бригади Олександрійської та Користівської МТС 
мають такі показники (в гектарах у мовної оранки на кожен 15-сильний трактор).

Олександрійська МТС
X
М

2 «
Прізвище 
бригадира

1
40

« ч

3 Щербина А. 238
її Крючков Т. 234
і Козак Я. 211
5 Погорілий Ф. 199

14 Гайдамака Я. 190
13 Нечипоренко Г. 177
15 Попов М. 175
4 Куцелощенко І. 173

12 Чернуха Ф. 172
2 Обертає В. 169
9 Яценко Р. 156

16 Яценко 0. 151
6 Омельченко Є. 149

10 Маменко О. 138
8 Супрун М 130

17 Назаров П. 130
7 Кузьменко Г. 128

По МТС 168,5

Як і раніше попереду йдуть 
механізатори Олександрійської 
МТС. Вони в середньому на ко 
жен 15-сильний трактор виро 
били на 7,5 гектара умовної 
оранки більше, ніж механізато
ри Користівської МТС.

Механізатори тракторних 
бригад Олександрійської МТС 
тт. Нечипоренка. Омельченка, 
Погорілого разом з боротьбою

Користівська МТС
X 
г( 
го 

2 я 
££

Прізвище 
бригадира

140 
н 

03 ч

15 Фатовенко П. 247
11 Дейнега Т. 224
5 Лановчук П. 204

12 Братко Ф. 188
10 Лелека М. 183
4 Бугайченко М. 179
8 Пиндюк П. 166

13 Губський А. 165
17 Харченко 1. 160
3 Колісник Г. 160
9 Турлюн Н. 156
6 Чередниченко С. 142
1 Бульба В. 141
2 Остапов М. 134

14 Гориславець 0. 131
7 Дунецький П. 131

16 Коломоєць 0. 105
По МТС 161

за високу якість робіт зеконо
мили понад 600 кілограмів паль
ного.

Протилежне в Користівській 
МТС. Жодна з бригад за час 
весняно-польових робіт не зе
кономила навіть кілограма 
пального. Зате перевитрата 
його за цей час становить 
близько залізничної цистерни.

Останньої п'ятиденки, розгор

За 3.500 літрів, молока від кожної корови

Листи до редакції

У листі українських хлібо- 
* робів до великого Сталіна я 

дала слово надоїти в цьому 
році від кожної закріпленої 
за мною корови по 3.500 літ
рів молока.

Високий надій молока заде
ржить, насамперед, від правиль

ного годування корів, а також 
від того, як організований їх 
роздій.

Всі доярки нашого колгоспу 
ще з минулого року працюють 
у дві зміни. Це має свій доб
рий вплив на збільшення про
дуктивності корів.

За мною і напарницею Ган
ною Коробкою закріплено 20 
корів. Більшість їх потелилася 
у січні-лютому. Протягом пер
ших 20 днів після отелення ми 
доїли корів по 5 раз на добу. 
Згодом впровадили чотирьох- 
разове доїння в такий час: о 4 
і 10 годині ранку, о 4 і 10

На знімку: доярка Віра Павлюк. 

годині вечора. Перед доїнням, 
як правило, провадимо масаж 
вимені.

Зараз кожна корова щодоби 

нувши роботи по обробітку 
сільськогосподарських куль
тур, тракторна бригада т. Щер
бини, яка обслуговує вороши- 
ловський колгосп імені Сталіна, 
випередила бригаду т. Крючко- 
ва і завоювала перше місце в 
МТС.

Значно послабила темпи ро
боти на другому етапі боротьби 
за врожай бригада т. Колісни
ка з Користівської МТС, яка на 
честь міжнародного свята—Пер
ше травня—була занесена на 
районну Дошку пошани.

На останніх місцях бригади 
т. Коломойця (колгосп імені 
Будьонного) і т. Кузьменка 
(колгосп імені 12-річчя Жовт
ня). Вони і в час сівби зволіка
ли роботи, допускали порушен
ня агротехніки і зараз, на об
робітку, працюють незадо
вільно.

Настав другий відповідаль
ний період боротьби за урожай. 
Механізатори повинні ширше 
розгорнути соціалістичне зма
гання за стислі строки і висо
ку якість обробітку посівів, до
биватися економії пального і 
мастильних матеріалів, доклас
ти всіх зусиль для повного ви
конання зобов'язань, взятих 
хліборобами України перед ве
ликим Сталіним.

дає в середньому 16—18 літрів 
молока, а рекордистки «Туга», 
«Козлючка», «Зорька», «Май
ка»—по 25—30 літрів. З по
чатку лактації від кожної за
кріпленої за нами корови одер
жано 1.230 літрів молока. Це 
майже вдвічі більше, ніж на 
цей час торік.

Вся худоба нашого колгоспу 
нині переведена на літнє та
бірне утримання. На трав’янис
тих луках, близько до водопою, 
тварини споживають хороший 
зелений корм, своєчасно напу
ваються. Але крім випасання, 
ми підгодовуємо корів макухою, 
висівками, а незабаром раціон 
поповниться зеленого масою з 
посіву на зелений конвейєр.

Все це сприяє неухильному 
піднесенню продуктивності ко
рів. В. Павлюк,
доярка колгоспу імені 18 з'їзду 

ВКП(б).

Створено умови 
для шахтарського дозвілля

Красиво і затишно в гурто
житку гірників шахти №3. В 
кімнатах світло, чисто.

При гуртожитку є червоний 
куток, бібліотека. Кожного ве- 
чера сюди приходять шахтарі 
почитати газету чи журнал, 
взяти цікаву книжку, пограти 
в шашки, шахи, доміно.

Подвір’я біля гуртожитку

Студенти готуються до свята пісні
До свята пісні і танцю діяль

но готуються студенти техніку
му підготовки культосвітніх 
працівників.

Зведений хор у складі 200 
чоловік під керівництвом педа
гога т. Маковського вже вив
чив кілька пісень радянських 
комповиторів. Серед них «Піс
ня про Сталіна», «Росія»,

Рибоводи виконали зобов'язання
На 5 процентів зменшити 

відходи риби в осінньо-зимо
вий період—таке зобов’язання 
брала на себе бригада рибалок 
Ворошиловського риброзплідни- 
ка т. Руденка.

Старанний догляд за зиму
вальними ставками дав бажані 
наслідки. Відходи в зимових 
умовах знижено до 0,7 процен
та проти 15 планових. Понад 
план для зарибнення колгосп
них ставків області бригада 
дала 40.000 зарибка коропа.

Велику допомогу бригаді тов.
СЛІДАМИ ВИСТУПІВ .БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ*

„Більше уваги газетним вітринам"
Під таким заголовком в газеті 

.Більшовицька правда* від 16 
квітня ц. р. було вміщено статтю, 
в якій розповідалось про те,, що 
в газетних вітринах ряду підпри
ємств і установ нерегулярно ви
вішувалися газети.

Як повідомив редакцію секре
тар партійної організації цегель
ного заводу №1 т. Грабенко, фак
ти, наведені в статті, відповідають 
дійсності. Статтю обговорено на

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети .Більшовиць

ка правда* надійшов лист від 
жителів будинку №11 по вулиці 
Діброва, в якому вони розповіда
ли про те, що міськкомунгосп не 
дбає про очищення території їх 
двору від нечистот. 

благоустроєне. Зеленіють мо
лоденькі деревця, що посадже
ні цієї весни, розроблені клум
би, квітники.

На подвір’ї обладнаний спор
тивний майданчик, де молоді 
шахтарі займаються сиортом.

6. Кулик, 
робітниця шахти.

«Каховка» та інші пісні.
Підготувалися до виступу 

на святі і окремі виконавці. 
Студенти А. Лігун і Т. Воль- 
вовська виконають дует Карася 
і Одарки з опери Гулака-Арте- 
мовського «Запорожець за Ду
наєм».

В. ФІЛІПОВ, 
студент технікуму.

Руденка по догляду за зариб
ком в зимових умовах подава
ли спеціалісти тт. Стоноженко 
і Резнік.

Зараз рибалки риброзплідни- 
ка, закріплюючи досягнуті ус
піхи, діяльно готуються до про
ведення нерестової кампанії, 
домагаються високих показни
ків у вирощенні зарибка коро
па для зарибнення колгоспних 
ставків у 1953 році.

Г. Кокарев, 
працівник риброзплідника.

партійних зборах. Рішенням збо
рів зобов'язано заводський комі
тет систематично замінювати 
газети у вітрині.

За повідомленням начальника 
райконтори зв'язку т. Терещенка, 
цю статтю обговорено також се
ред працівників контори. Виділе
но відповідального за заміну га
зет у вітринах біля приміщення 
контори.

Як повідомив нас завідуючий 
міським відділом комунального 
господарства т. Кашуричев, факти, 
наведені в листі, підтвердились. 
Міськкомунгоспом вжито заходи. 
Санітарні споруди і територія 
подвір'я очищені від бруду.

Школам—високоідейні підручники
ЦК КП(б)У викрив серйозні 

хиби в програмах і підручни
ках української літератури і 
мови, в хрестоматіях і книгах 
для читання. Ці програми і 
підручники поверхово висвітлю
вали теми дружби народів СРСР, 
радянського патріотизму та 
провідну організуючу роль ве
ликого російського народу серед 
братніх народів СРСР, недос
татньо відбивали життя міста і 
героїчну працю робітничого 
класу СРСР. В деяких книгах 
для читання відсутні матеріа
ли про сталінський план пере
творення природи, про великі 
будови комунізму; вміщено ряд 
безідейних, аполітичних творів. 
Вказані недоліки ускладнюва
ли роботу вчителів і учнів у 
справі зміцнення знань, які 
повинні сприяти ідейному вихо
ванню підростаючого покоління 
в комуністичному дусі, в дусі 
непримиренності до будь-яких 
проявів буржуазної ідеології, 

націоналізму та космополітизму.
Відповідно до постанов ЦК 

ВКП(б) і ЦК КП(б)У з ідеоло
гічних питань, у світлі праць 
И. В. Сталіна з питань мово
знавства та редакційної статті 
газети «Правда» від 2 липня 
1951 р. «Проти ідеологічних 
перекручень у літературі» було 
проведено в усіх областях 
УРСР обговорення навчальних 
програм, підручників, читанок 
і хрестоматій з української 
літератури і мови.

У пресі, на предметних 
комісіях у школах, на мето
дичних об’єднаннях та вчитель
ських нарадах були внесені 
цінні пропозиції для поліпшен
ня нині діючих програм і під
ручників з української мови і 
літератури, хрестоматій і книг 
для читання.

При деяких педагогічних 
вузах і педагогічних училищах 
УРСР ствол*”’ вторські колек
тиви - оть над ви

правленням існуючих і скла
данням нових підручників.

Взяти участь у створенні 
нових підручників припала 
честь і нашому педучилищу. 
Авторська група Олександрій
ського педучилища в складі 
досвідчених викладачів і вчите
лів базової школи працює над 
складанням нових підручників 
—букваря і читанки для пер
шого класу шкіл з українською 
мовою викладання.

Щоб здійснити це відпові
дальне завдання, авторська 
група грунтовно вивчає досвід 
передових радянських учителів 
—майстрів педагогічної справи, 
найважливіші досягнення нашої 
вітчизняної педагогічної спад
щини та найкращі твори дитя
чої літератури. В своїй роботі 
група взяла до уваги матеріали 
обговорення, проведеного в 
областях республіки та критич
ні зауваження, що друкувалися 
в нашій пресі.

Працюючи над проспектами 
букваря і читанки, авторська 
група ставить своїм основним 
завданням показати в підруч
никах всесвітньо-історичні до
сягнення радянської країни, 
непорушну ленінсько-сталінсь
ку дружбу народів СРСР, 
животворний радянський патріо
тизм і творчу працю радян- 

організуючу і 
силу великої

ських людей, 
спрямовуючу 
партії Леніна—Сталіна.

До нового букваря і читанки
заплановано внести твори для 
дітей найвидатніших класиків 
дореволюційної російської і 
української літератури та най
кращі, найяскравіші твори для 
дитячого читання радянських 
письменників— М. Горького,
B. Маяковського, П. Тичини,
C. Маршака, С. Михалкова, 
Н. Забіли і інших майстрів 
художнього слова, які правдиво 
розповідають нашим дітям про 
прекрасну радянську дійсність, 
яскраво відображають самовід
дану працю трудящих у будів
ництві нового, комуністичного 

життя та боротьбу радянського 
народу за мир і безпеку у 
всьому світі, показують щасли
ве життя радянських дітей, 
зігрітих сталінською любов’ю 
і піклуванням всього радян
ського народу.

Ми працюємо над добором 
для букваря і читанки таких 
творів, які виховують у дітей 
високі, благородні риси радян
ських людей, будівників кому
нізму—дружбу, товаришування, 
дисциплінованість, чесність, 
працьовитість, героїзм. Особли
во важливо подати в читанці 
твори з захоплюючим змістом, 
де переконливо, в яскравій ху
дожній формі показується пе
ремога нового, що розвиваєть
ся, над старим, відживаючим. 
Такий наочний показ боротьби 
за перемогу комуністичних форм 
життя виховує в дітей бадьо
рість і волю до подолання 
труднощів, виховує високоосві
чених працівників, відданих 
Батьківщині, готових беззавітно

(Закінчення на 4-й стор.).
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Важлива подія в житті школи
Наближаються переводні та 

випускні екзамени в школі 
робітничої молоді №1 нашого 
міста. 186 юнаків і дівчат без 
відриву від виробництва нав
чається в школі; з них 28 
чоловік складатимуть екзамени 
на атестат зрілості і 37 учнів 
закінчують 7 клас.

17 травня—останній день нав
чання, а 20 травня розпочнуть
ся екзамени.

Педагогічний колектив школи 
спланував свою роботу по під
готовці до екзаменів. Закінче
но навчальну програму, прово
диться систематичне повторен
ня пройденого матеріалу. Для 
учнів організуються копсульта- 
ції, обзорні лекції.

Серед учнів школи багато 
стахаповців виробництва. Так, 
учень 7 класу Леонід Сльота 
з своєю бригадою електрослюса
рів Семенівського монтажного 
управління виконує норму на 
200 процентів. Тов. Сльота і в

Через кілька днів закінчить
ся навчальний рік, почнуться 
випускні і переводні екзамени.

В більшості шкіл району, 
зокрема в Лікарівській, Ново- 
пплипівській, Мартоіванівській. 
Косівській діяльно готуються 
до цієї важливої події. Вчите
лі цих шкіл, зваживши на за
пити учнів, організували пов
торення вивченого матеріалу. 
Тематика повторення тут скла
дена на кожний день.

Цього року учні Косівської 
семирічної школи ведуть активну 
боротьбу з шкідниками сільсько
го господарства—ховрахами.

На кошти, за здані шкірки, вони

Школам—високоідейні підручники
(Закінчення).

(■лужити великій справі Леніна— 
Сталіна.

Роботу над складанням прос
пекту букваря і читанки вже 
закінчено. Проспекти дісталп 
схвальну рецензію від науково- 
дослідного інституту педагогіки 
і підготовлені для затверд
ження колегією Міністерства 
освіти УРСР.

Матеріал читанки буде роз
міщений за принципом тема- 
тпчпого зближення окремих 
творів, що допоможе вчителеві 
на уроках пояснювального чи
тання послідовно об'єднувати 
уявлення, що складаються в ді
тей, групувати ці уявлення, част
кові явища підпорядковувати 
загальним, встановлювати зв'я
зок між явищами і цим самим 
допомогти учням у формуванні 
основних понять для вихован
ня у них при дальшому нав
чанні матеріалістичного сві
тогляду, комуністичної моралі. 
Так, наприклад, тема героїчної 
праці радянських людей від
кривається оповіданням про Ге
роя Соціалістичної Праці в про
мисловості. Далі ця тема про
довжується оповіданням про 
працю шахтарів. Потім іде сто
рінка «Заводи і фабрики», де 
учням дається перше уявлення

школі вчиться на добре і від
мінно.

Успішно готуються до екза
менів і добре працюють на 
виробництвах учні Ганна Лопа
та—учениця 6 класу, робітни
ця рудоремонтного заводу, 

■ Олексій Раєпко—учень 9 класу, 
працівник протипожежної 

і команди, Жанна Шарай—уче- 
і ниця 9 класу, робітниця швей- 
; ної фабрики, Катерина Хода— 

учениця 7 класу, працівник 
міської лікарні та інші.

1 Керівники підприємств та 
і установ на період екзаменів, 

згідно існуючого положення, 
повинні надати учням шкіл 
робітничої молоді додаткові 
відпустки з збереженням 
заробітної плати на час 
екзаменів.

Час додаткових відпусток уч
ням 10 класів — 20 робочих 

І днів, учням 7 класів—15 ро
бочих днів, а учням решти 
класів надавати чергові відпуст

Успішно проведемо екзамени
Добре вчилися учні 10 класу 

Косівської середньої школи, де 
класним керівником учитель 
т. Мірошниченко. Протягом 
всього навчального року тут 
не було двійок. Зараз колек
тив класу старанно готується 
до складання екзаменів на 
атестат зрілості.

По всіх школах району від
булися батьківські збори, на 
яких обговорено питання про 
підготовку до екзаменів. Після

УЧНІ ЗНИЩУЮТЬ ШКІДНИКІВ
придбали для школи гармонію. 
Наявність музичного інструменту 
дає можливість краще організува
ти дозвілля дітей.

Учень Василь Зеленський нав-

про виробничі процеси та ві
домості про те, що виробляють 
на заводах і фабриках. Тема 
героїчної праці радянських лю
дей закінчуєтся віршем «Усе 
для нас». При вивченні цього 
вірша підкреслюється, що пра
ця радянських людей спрямо
вана для мирних цілей, вона 
забезпечує добробут ‘Трудящих, 
підносить могутність нашої 
Батьківщини.

Для кожного твору подають
ся запитання, які ставляться в 
такій послідовності, щоб до
помогти учням розкрити і пояс
нити основний ідейний зміст 
твору та забезпечити розвиток 
навичків зв'язного переказу. 
Перед запитаннями дається по
яснення нових слів. Процес 
збагачення словникового запа
су учнів повинен допомогти ро
боті по розширенню уявлень 
дітей про Радянську Батьків
щину, про будівництво кому
нізму, про героїзм і трудові под
виги радянських людей, вихо
ваних комуністичною партією 
і великим Сталіним.

Надзвичайно важливим чин
ником у розвитку дитячих уяв
лень повинен бути наочний по
каз в ілюстраціях нашої бага
тогранної радянської дійсності 
(малюнки до творів, репродук

ки або звільняти їх від робо
ти в дні екзаменів з зарахуван
ням цих днів при наданні чер
гових відпусток.

Є випадки, коли окремі ке
рівники підприємств не ство
рюють нормальних умов для 
відвідування школи. Так, на
приклад, керівники швейної 
фабрики (директор т. Ковальов) 
перевели ученицю 9 класу 
Жанну Шарай в таку зміну, 
що вона в період підготовки 
до екзаменів може відвідувати 
лише два останніх уроки.

В час екзаменів комсомоли- 
ські та профспілкові організа
ції, керівники підприємств і 
установ повинні створити най
кращі умови учням для успіш
ного закінчення навчального : 
року в школі робітничої моло
ді, для проведення на високо
му рівні переводних та випуск
них екзаменів.

М Литвинов.
директор школи робітничої 

молоді №).

цього батьки стали приділяти 
більше уваги підготовці своїх 
дітей до екзаменів, створюють 
їм сприятливі умови для нав
чання вдома.

Успішно провести екзамени 
і забезпечити культурний і І 
веселий відпочинок дітей в час І 
літніх канікул—почесне зав- ' 
дання вчительських колективів 
шкіл.

Н. Береаовоький, 
зав. районним педкабінетом.

ПОЛІВ
чає грати на гармонії школярів 
Чайку і Зраєнка.

А. Нужиий, 
керівник фізкультури школи.

ції картин видатних радянсь
ких художників).

Робота над букварем становить 
для авторської групи найбіль
ші труднощі. Всі тексти для 
букваря, крім розділу післябук- 
варного періоду, доводиться 
складати, а не упорядкувати 
літературні матеріали, як для 
читанки. Учні першого класу 
ще не знають усіх букв, і то
му для читання можна брати 
лише такі слова, які склада
ються з відомих учням букв. 
Авторська група вивчає педа
гогічну спадщину нашої вітчиз
няної науки з методики нав
чання грамоти, досягнення ра
дянської науки в галузі мово
знавства, психології і педаго
гіки та передовий досвід радян
ської школи в питанні найлег
ших і найдоцільніших спосо
бів навчання грамоти, відповід
но завдань комуністичного ви
ховання.

Після виконання основної 
роботи над складанням про
спектів букваря і читанки ав
торська група продовжує свою 
роботу над добором текстів до 
підручників та над літератур
ним, методичним і художнім 
оформленням окремих сторінок, 
щоб вчасно впоратись з пос
тавленим завданням—створити 
високоідейні підручники для 
радянської школи.

Л. Дьяконов, 
директор Олександрійського 

педучилища.

Готуючись до здійснення дальшої агресії в басейні Тихого оке
ану, американські імперіалісти проводять програму переозброєння 
Японії. Під виглядом поліцейського резервного корпуса в Японії від
творюється армія. Резервний поліцейський корпус озброєний міноме
тами, танками. Передбачається, що корпус одержить на озброєння 
артилерійську та зенітну зброю. В найближчий час намічено довести 
численність до 310 тисяч чоловік. Асигнування на корпус у порівнян
ні з бюджетом минулого року збільшено в 7 разів.

На знімку: солдати поліцейського резервного корпусу. 
____  Прескліше ТАРС.

Центральне телеграфне агентство Кореї 
про переговори в Паньминьчжоні

ПЕКІН. (ТАРС/ Кореспондент 
агентства Сіньхуа передав з 
Пхеньяна коментарі Центрально
го телеграфного агентства Кореї, 
озаглавлені: „Чи будуть перегово
ри про перемир'я успішними—це 
цілком залежить від позиц ї амери
канської сторони". У коментарях 
підкреслюється, що переговори 
про перемир'я зіткнулися з сер
йозною кризою, бо американці 
проводять тактику зволікання і 
обструкції переговорів.

,Ця криза,—говориться в комен
тарях,—навмисно створена амери
канцями. Представники корейської 
і китайської делегації всіма сила
ми прагнуть полегшити успіх 
переговорів і досягнення пере
мир'я, щоб задовольнити споді
вання миролюбних людей усього

Розорення дрібних
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Газета 

„Дейлі уоркер" опублікувала да
ні американського бюро перепису, 
які характеризують процес розо
рення дрібних фермерських гос
подарств внаслідок концентрації 
землеволодіння в руках великих 
землсвласників-капіталістів. Бюро 
перепису вказує, що за останні ЗО 
років з землі було витіснено біль
ше одного мільйона фермерів.

Як видно з опублікованих бюро

Звільнення фашистів в Італії
РИМ. (ТАРС). Де-Гаспері, який 

виступив 11 травня з передвибор
ною промовою в м. Палермо (Сі- 
цілія), заявив, зокрема, що іта
лійський уряд не проводить по
літики „переслідування" фашистів.

РІджуей використав своє перебування в Японії 
для особистого збагачення

ТОКІО, 13 (ТАРС). У зв'язку з 
від'їздом з Японії в США гене
рала Ріджуея в місцевих колах 
відзначають, що, крім інших .та
лантів", продемонстрованих ним у 
Кореї, Ріджуей проявив разючу 
здібність до особистого збагачен
ня. Якщо рік тому він і його сім'я 
прибули в Японію з дуже скром

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Промартіль „Червоний тесляр11
доводить до відома громадян міста і району, що приймаються 

для ремонту меблі та бочкотара з матеріалу артілі. Правління.

Нарсуд першої дільниці міста Олександрії розглядатиме справу 
громадянина Авраменка Григорія Пантелейовича про розторгнения 
шлюбу з громадянкою Авраменко Дар'єю Макарівною, які прожива
ють в місті Олександрії.

Загублену КРУГЛУ СУРГУЧНУ ПЕЧАТКУ, що належить 
транспортній конторі тресту „Укрвуглемонтаж", вважати НЕДІЙ
СНОЮ.

; світу. Намагаючись примусити 
нас прийняти свою останню зух
валу пропозицію, американська 

І сторона навмисно перешкоджав 
прогресові переговорів*.

.Розглядаючи нашу щирість як 
ознаку слабості,—вказується далі 
в коментарях,—американська сто
рона відповідає на наші щирі зу
силля в переговорах погрозами, 
які, звичайно, на нас не вплинуть. 
Свавільна позиція американської 

і делегації уже викликала обурення 
І народів Кореї і решти світу. Ми 

ніколи не потерпимо її злобного 
плану затримати більше 100 ти
сяч захоплених у полон військо
вослужбовців нашої сторони і 
передати їх в руки лісинманівсь- 
ких і чанкайшістських бандитів..."

фермерів у США
перепису відомостей, одночасно з 
витісненням багатьох фермерів з 
землі знижуються прибутки біль
шості американських фермерських 
господарств. За останніми даними, 
з 5,4 млн. усіх фермерських гос
подарств США 2.400 тис. госпо
дарств одержують менше 2,5 тис. 
доларів за рік, 1 млн. фермерсь
ких господарств—не більше 250 
доларів на рік.

І 3 5 583 фашистів, засуджених за 
співробітництво з ворогом, сказав 
де-Гаспері, 5.252 злочинці були ви
пущені з тюрем. Зараз в ув'яз
ненні залишився тільки 331 зло
чинець,

ним особистим багажем, то весь 
вчорашній день і сьогодні зранку 
4 армійських грузовики перево
зили на аеродром багаж, .придба
ний" ним за рік перебування на 
посту командуючого так званими 
військами ООН і окупаційними 

І військами в Японії.
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ПЕРЕДОВА: Народне свято пісні 
і танцю.

По нашій Батьківщині (1 стор.).

Анатолій Переладя.—Весняна пісня 
(вірш) (1 стор.).

В обкомі КП(б)У (2 стор.).

Посилити виховання комуністів і 
безпартійного активу (3 стор.).

К. Антонов.— Глушителі ініціативи 
(З стор.).

С. МІркотан.—Четвертий крокуючий 
(З стор.).

Будні нашого міста (4 стор.).

Л. ЛюбІвець.—Школа перед екза
менами (4 стор.).

С. Іванов.— Міжнародний огляд 
(4 стор.).

Народне свято
пісні і танцю

Сьогодні на зеленому по
лі міського стадіону відбу
деться народне традиційне 
свято лісні і танцю.

До цього свята ретельно 
готувались шахтарі й буді
вельники, робітники різних 
професій і службовці, сту
денти 1 слухачі спеціальних 
середніх навчальних закла
дів міста Олександрії.

Зведений хор у складі 
більше 2000 чоловік у суп
роводі духового оркестру 
величаво й урочисто вико
нає Гімн Радянського Сою
зу. З особливою силою про
звучать його слова:

Союзом незламним рес
публіки вільні

Навік об'єднала Великая
Русь.

Хай квітне народами ство
рений спільно,

Єдиний, могутній Радян
ський Союз!

Хор виконає також Гімн 
Української РСР та „Пісню 
про Сталіна".

..Хай шумить земля піснями 
"в цей крилатий гордий час!

Слово Сталіна між нами, 
Воля Сталіна між нас!
Які близькі 1 дорогі нам 

ці слова пісні про рідного 
1 великого Сталіна, про 
щастя народне! Вони кли
чуть, воодушевляють нас 
на нові трудові подвиги в 
ім'я любимої Вітчизни, в 
ім'я перемоги комунізму в 
нашій країні.

У виконанні хору присут

Нові будинки-гіганти
Рік у рік все кращою і впо- 

рядкованішою стає столиця 
нашої Батьківщини — Москва.

Високо в небо піднімаються 
стрункі обриси нових будинків- 
гігантів, простягаються широкі 
асфальтовані магістралі, скрізь 
зеленіють красиві сквери і 
парки.

Невпізнанною стала найбіль
ша 15-кілометрова магістраль 
столиці—Садове кільце. Тіль
ки за останні три роки тут 
споруджено більш як 50 будин
ків. Понад 20 багатоповерхо
вих житлових будинків спо
руджується в нинішньому році.

Особливо прикрашають Са
дове кільце три висотних бу
динки.

Величний 26-поверховий 
адміністративний будинок на 
Смоленській площі, прибраний 
у світлу нарядну кераміку, 
прикрашений легкими ажурни
ми баштами.

Будівельники вже повністю 
завершили зовнішнє опоряд

ні на святі почують також 
пісні: „Россия", „Життя на
ше розквітає", „Мьізамир", 
„Пісня про нову Каховку" 
та інші.

...Мьі за мир! 14 песню агу 
Понесем, друзья, по свету. 
Пусгь она в сердцах людей і 

звучит: 
Смелей, вперед за мир!...

Як бойовий клич бороть
би за мир до всіх людей 
доброї волі пролунає ця піс
ня з уст радянських людей, 

і які на чолі з великим пра- 
| пороносцем миру великим 
і Сталіним йдуть в авангарді 

борців за мир.
Щасливий радянський на

род у своїх піснях славить 
свою велику Батьківщину, 
рідного Сталіна, своє радіс
не життя, осяяне сонцем 
Сталінської Конституції.

У різноманітну програму 
свята пісні 1 танцю включе
но масові та групові танці, І 
які майстерно виконають І 
учасники свята.

Трудящі нашої країни 
йдуть на роботу й повер
таються з неї з піснями. Ве
села, бадьора пісня стала 
невід'ємною часткою життя 
радянського народу.

Свято пісні 1 танцю пере
твориться у демонстрацію 
невичерпних талантів на
родних, у нову демонстра
цію безмежної відданості 
радянського народу великій 
справі партії Леніна — 
Сталіна, яка веде нас до ся
ючих вершин комунізму.

ження будинку. В середині 
будинку підготовлені до здачі 
1.600 робочих кабінетів, змон
тована автоматична телефонна 
станція на 4 тисячі номерів, 
встановлені 28 швидкісних па
сажирських і вантажних ліф
тів, чотири екскалатори.

Все більш закінчених форм 
набирає висотний житловий 
будинок біля Красних воріт. 
Він займає площу більш як 
25 тисяч квадратних метрів.

В другій частині Садового 
кільця—на площі Повстання 
піднявся на висоту 160 метрів 
стальний каркас третього висот
ного житлового будинку, в 
якому трудящі столиці одержать 
понад 450 квартир з загальною 
житловою площею в 18 тисяч 
квадратних метрів.

Кращає Москва—місто нової 
радянської архітектури.

(ТАРС).

П о нашій Б а. т ь к і в щ и н і

Москва. Заслужений майсіер 
спорту Г. Б. Пясецька зробила 500 
прижків з парашутом. Це перша 
жінка в нашій країні, яка зроби
ла таку кількість прижків. Тов. 
Пясецька почала займатися пара
шутним спортом у 1933 році. За 
високу спортивну майстерність, 
успішну підготовку молодих пара
шутистів і активну роботу в га
лузі парашутного спорту їй прис
воєно звання заслуженого майст
ра спорту.

На знімку: заслужений майстер 
спорту Г. Б. Пясецька.

Фото В. Янова. 
Прескліше ТАРС.

Розширяється кіносітка країни
Міністерство кінематографії 

СРСР значно розширяє сітку кі
нотеатрів. У селах в цьому році 
почнуть діяти близько 1.500 нових 
стаціонарних кіноустановок.

Щодня на 35 тисячах сільських 
кіноекранах демонструються ху
дожні, документальні і науково- 
популярні фільми. Автомобілі з 
кінопересувками появляються в 
колгоспних польових таборах, у 
рибалок далеких промислів, на 
високогірних пасовищах.

Значні кошти асигнуються на 
будівництво кінотеатрів у містах 
країни.

Сінокосіння на Кубані
У південних районах Красно

дарського краю почався сінокіс. 
Сільгоспартілі імені Леніна, імені 
Сталіна, Пашковського району, 
скосили перші десятки гектарів 
люцерни. В поле виведено трак
торні сінокосарки. пісня

Небо світле 1 високе—
Вісник сонця 1 весни.
Під дощами живним соком 
Наливаються лани.

Травень-ясен, травень-зелен. 
Не війни, а хмари грім 
Молодий такий, веселий 
На міста, заводи, села 
Віє духом весняним.

Скрізь вирує, наче море, 
Наш могутній творчий труд: 
Жигулів крутії гори,
Волго-Дон і Дніпробуд...

Гей, від півночі до півдня— 
Рідний край—одна сім'я.

Сила, сила непобіднаї
Край радянський, земле рідна— 
Дороге твоє ім'я!

Чорні сили Уолл-стріту
Хочуть наш спинити час
І в злобі сліпій, неситій 
Нахваляються на нас.

Прикордонники в дозорі.
І даремна їх злоба:
Миру лави неозорі.
Комунізму світлі зорі—
Наша радісна доба.

Анатолій ПЕРЕПАДИ.

м. Олександрія.

На Волго-Доні
Залишились лічені дні до закін

чення будівництва первенця вели
ких будов—Волго-Донського кана
лу. Донська вода вже дійшла до 
вододілу. Це 70 кілометрів від 
берегів Дону. Тут, на вододілі її 
вдержує перемичка. В найближчі 
дні буде знята і ця остання пере
пона. і тоді вода самопливом 
піде до Волги. На волзькому 
схилі зараз провадяться останні 
земляні роботи, укріплюються 
береги каналу.

Будівництво нових кінотеатрів 
на Україні

У Полтаві відкрився новий 
кінотеатр „Комсомолець" з двома 
залами для глядачів. Великий 

| кінотеатр будується в м. Сталіно. 
] У нинішньому році стають до 
І ладу нові кінотеатри в Харкові, 

Запоріжжі, Ворошиловграді. Оде
сі, на бтдовах Каховської ГЕС і 
Південно українського каналу, в 
містах І селах Західних областей 

і республіки. Всього в цьому році 
на Україні буде здано в експлуа
тацію 33 нових кінотеатри.

Зариблення водоймищ 
Волго-Дону

Від берегів Волги—з Сталінгра- 
да, Дубовки і Райгорода до трьох 
нових водоймищ Волго-Дону— 

і Карповського, Бсреславського і 
Варваровського ідуть автомашини 
Сталінградського рибтресту з 
незвичайним вантажем. У великих 
брезентових чанах, наповнених 
водою, перевозиться жива риба 
найцінніших порід. Вона випус
кається в нові водойми. Всього 
весною намічено завезти у водой
мища 50 тисяч риб—сазана, ляща 
і судака. Недавно у Варваровське 
водоймище випущено два мільйо
ни мальків рипуса, доставлених 
з Челябінської області.

Став до ладу електричний 
хімснаряд „300-40“

На будівництві Каховської ГЕС 
став до ладу перший потужний 
електричний земснаряд типу 
„300-40". Це—третій земснаряд, 
що працює в заплаві Дніпра.

11 мільйонів нарбованців на 
благоустрій районних центрів

З кожним роком впорядковують
ся районні центри Львівщини — 
Заболотці, Красне, Лопатин, Но
вий Милятин, Пустомити та інші. 
В цьому році на їх благоустрій 
асигновано 11 мільйонів карбован
ців.е с н я я а

Жіноча тракторна бригада № 17 
Чкаловської МТС, Ізмаїльської об
ласті, має благоустроєний польо
вий стан. Тут створені червоний 
куток і бібліотечка. Обов'язки 
бібліотекаря, як громадське дору
чення, виконує обліковець трак
торної бригади Е. Караванська.

На знімку: в червоному кутку 
бригади № 17. Бібліотекар Е. Ка
раванська (справа) видає книжку 
трактористці Л. Маламан.

Заколосились озимі хліба
З ряду пунктів Ізмаїльської, 

Херсонської і Закарпатської облас
тей надійшли повідомлення про 
початок колосіння озимої пшени
ці. Озиме жито вже колоситься 
на полях в усій південно-західній 
половині України. Дружно пішли 
в ріст ярі хліба, просапні і тех
нічні культури.

Комбайни підведено 
до зернових масивів

Багатий урожай озимих хлібів 
достигає на колгоспних полях 
Астрахань-Базарського, Азербайд
жанської РСР. Після рясних вес
няних дощів хліба швидко йдуть 
у ріст, інтенсивно цвітуть. Неза
баром почнеться збирання. Близь
ко 100 комбайнів приведено до 
цілковитої готовності.

Всі роботи на полях будуть ме
ханізовані. В Астрахань-Базарсь- 
кій і Пришибінській МТС розроб
лено стахановські маршрути, пе
реглянуто норми. Багато майстрів 
збирання зобов'язались зібрати за 
сезон комбайном „Сталінець—6“ 
не менше 1.000 гектарів хлібів.

Перші самохідні комбайни вже 
виведено на краї зернових маси
вів колгоспів імені Молотова і 
імені Багірова. (РАТАУ).



2 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Неділя, 18 травня 1952 р.

В обкомі КП(б)У
Про факти грубого порушення агротехніки сівби соняшника

і безвідповідальне ставлення до проведення боротьби з буряковим 
довгоносиком у колгоспі „Політвідділ", Знам‘янського району

Розглянувши матеріали пере- і 
вірки стану посівів соняшника 
і цукрових буряків у колгоспі 
«Політвідділ», Знам'янського
району, та заслухавши пояс
нення в цьому питанні голови 
правління артілі тов. Овчарен- 
ка, секретаря первинної парт- 
організації тов. Ткаченка, ди
ректора Трепівської МТС тов. 
Гавриленка і його заступника 
по політичній частині тов. Бул
ли, бюро обкому КП(б)У відмі
тило, що в результаті безвідпо
відального ставлення керівни
ків колгоспу та МТС до виро
щування високого врожаю сіль
ськогосподарських культур, у 
колгоспі допущено грубе пору
шення агротехніки сівби со
няшника, загибель цукрових 
буряків від довгоносика.

Внаслідок поганого передпо
сівного обробітку грунту, мілкої 
заробки насіння сходи соняш
ника на площі 13 гектарів зрід
жені на 45- 50 процентів. На 
илощі 54 гектари соняшник 
посіяний непрямолінійно, що 
виключає можливість механізо
ваного обробітку міжрядь, внас
лідок чого колгоспниці змуше
ні провадити обробіток рядків 
і міжрядь соняшника вручну.

Керівники колгоспу «Політ
відділ» і Трепівської МТС ста
ли на шлях обмапу держави, 
колгоспу і колгоспників. Знаю
чи про грубі порушення агро
техніки, голова правління ар
тілі тов. Овчаренко пе тільки 
не вжив рішучих заходів до 
усунення цих порушень, але 
разом з головним агрономом 
МТС тов. Губарем став на шлях 
приховування поганої якості 
робіт, зазначивши в акті, що. 
роботи по сівбі соняшника МТС 
виконала добре.

Голова колгоспу тов. Овча
ренко і головний агроном МТС 
тов. Губар, який тривалий час 
перебував у цьому колгоспі, 
безвідповідально поставилися 
до проведення боротьби з буря
ковим довгоносиком, не пере
віряли ефективності обробки 
цукрових буряків отрутохімі
катами. В результаті дворазова 
обробка площі посіву цієї куль
тури отрутохімікатами була 
проведена неякісно і не дала 
ніяких наслідків. Цукрові бу
ряки знищені довгоносиком, 
колгоспові завдано великої 
шкоди.

Такий загрозливий стан з ви
рощуванням урожаю соняшни
ка і цукрових буряків у кол
госпі «Політвідділ» є наслідком 
того, що голова правління ар
тілі тов. Овчаренко втратив по
чуття партійної і державної 
відповідальності за справу ви
рощування високого врожаю і 
цим завдав великої шкоди дер
жаві, колгоспові і колгоспни
кам. Директор МТС тов. Гаври
ленко примирився з фактами 
грубого порушення договірних 
зобов'язань між МТС і колгос
пами, не вимагав від бригади
рів тракторних бригад і агро
номів точного додержання агро
технічних правил на весняній 
сівбі, а заступник директора 
МТС по політичній частині тов. 
Булла замість того, щоб уста
новити контроль за виконан

ням договірних зобов'язань між 
МТС і колгоспами, не допус
кати приховування бракороб- 
ства, як цього вимагає лютне
вий Пленум ЦК ВКП(б), про
явив безпринципність у роботі.

Директор МТС тов. Гаври
ленко, його заступник по полі
тичній частині тов. Булла, го
ловний агроном тов. Губар, 
прагнучи приховати педоліки 
у виконанні договірних зобо
в'язань і уникнути відповідаль
ності за порушення строків ви
конання робіт, досі пе уклали 
додаткових угод з колгоспами 
на проведення міжрядного об
робітку просапних культур, хоч 
ці роботи вже розгорнулися в 
колгоспах.

Бюро обкому КП(б)У відміти
ло, що факти грубого пору
шення агротехніки і формаль
ного ставлення до проведення 
боротьби з буряковим довгоно
сиком мають місце і в інших 
колгоспах району. З-за відсут
ності контролю з боку спеціа
лістів сільського господарства 
і керівників колгоспів хімічна 
обробка посівів цукрових бу
ряків провадиться неякісно і 
ніяких наслідків в знищенні 
довгоносика не дає. Райвикон
ком і райком КП(б)У проходять 
повз ці факти грубого пору
шення агротехніки в колгоспах 
і МТС і не ведуть належної 
боротьби за збереження всіх 
посівів цукрових буряків від 
сільськогосподарських шкідни
ків.

За обман держави, колгоспу 
і колгоспників, який виявився в 
приховуванні грубих порушень 
агротехніки сівби соняшника, 
формальному і безвідповідаль
ному ставленні до організації 
боротьби з буряковим довгоно
сиком 1 допущенні загибелі 
цукрових буряків від шкідни
ків, бюро обкому КП(б)У вик
лючило з членів ВКП(б) тов. 
Овчаренка II. 0. і рекоменду
вало загальним зборам колгосп
ників артілі «Політвідділ» звіль- 
рпти його з посади голови прав
ління колгоспу.

Обласному прокуророві тов. 
Кондратьєву доручено негайно 
розслідувати факти грубого по
рушення агротехніки сівби 
просапних культур і загибелі 
посівів цукрових буряків і вин
них притягти до криміналь
ної відповідальності.

Начальникові обласного 
управління сільського госпо
дарства тов. Кобильському за
пропоновано зняти з роботи 
головного агронома Трепівської 
МТС тов. Губаря, який сприяв 
грубим порушенням агротехні
ки сівби соняшника в колгос
пі «Політвідділ», приховав від 
держави і колгоспу ці пору
шення, оформивши фіктивний 
акт на неякісне проведення 
робіт, безвідповідально ставив
ся до збереження посівів цук
рових буряків від шкідників, і 
передати справу на тов. Губа
ря слідчим органам для притяг
нення його до кримінальної 
відповідальності.

Бюро обкому КП(б)У відміти
ло, що директор Трепівської 
МІС тов. Гавриленко і його 
заступник по політичній час

тині тов. Булла за допущення 
грубого порушення агротехні- | 
ки сівби соняшника, оформлен- ! 
ня фіктивних актів на неякіс
но проведені роботи заслуго- І 
вують виключення з членів 
ВКП(б) і притягнення до кри
мінальної відповідальності, але, 
врахувавши їх запевнення в 
тому, що вони забезпечать точ
не виконання договірних зо
бов'язань і надалі не допустять 
порушень агротехніки в про
ведені польових робіт, бюро 
обкому обмежилось оголошен
ням тт. Гавриленку та Буллі 
суворої догани з занесенням в 
особисту картку.

Секретареві первинної парт- 
організації колгоспу «Політ- 
відділ» тов. Ткаченку за прояв
лену безпринциппість у питан
ні боротьби за вирощування 
високого врожаю сільськогоспо
дарських культур оголошено 
догану.

Секретар Знам'янського рай
кому КП(б)У тов. Босенко, 
голова райвиконкому тов. Пог
рібний попереджені, що коли 
вони негайно не вживуть рішу
чих 'заходів до збереження 
посівів цукрових буряків, до 
проведення своєчасного і якіс
ного обробітку всіх просапних 
і технічних культур, то вони 
будуть притягнуті до суворої 
відповідальності.

Бюро обкому КП(б)У зобов'я

Не допускати порушень агротехніки 
на обробітку посівів

Колгосп імені 18 з'їзду 
ВКП(б) повним ходом провадить 
обробіток посівів просапних 
культур. Багато хліборобів до
биваються перевиконання норм 
і високої якості виконуваних 
робіт.

На прополюванні соняшника 
зразки самовідданої праці пода
ють колгоспниці Мотря Горіна, 
Наталія Терещенко та багато 
інших. Вони щодня виробляють 
по півтори норми.

Завдяки дружній, злагодже
ній роботі колгосп своєчасно 
закінчив цю роботу. 

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід обробітку 

цукрових буряків, соняшника та кукурудзи в колгоспах району станом 
на 15 травня 1952 року (в процентах до плану).

Назва колгоспу
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ім. 18 партконференції 100 70 100 18 13
1 ім. Жданова 100 5 36 62 —

„Шлях до соціалізму* не сіє— — 100 100
ім. Ворошилова 100 — 47,5 100 18

1 імені Сталіна (Вороши-
ловка) 100 — 71.4 78 —

ім. 12-річчя Жовтня 100 — 10 21 ЗО
„Шлях до комунізму* 87 — 15 42 —
ім. Володимира Ульянова 76 — — 100 —
ім. Карла Маркса 70 — 21,8 73 15
„Перше травня* 66 3,3 16,6 37 13
ім. Хрущова не сіє — — —•
По Олександрійській МТС 88 2 33 62 16
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імені Сталіна
(Бандурівка) 100 10 50 100 —

імені Калініна 100 10 21,4 67 —
„Оборона країни* 
ім. Молотова

100 — ■— 100 100
100 — — 100 —

ім. Енгельса 100 — 75 89 —
„Заповіт Леніна* 100 — 28.5 83 —
ім. Щорса 100 — — 75 60
ім. Рози Люксембург 100 —• — 41 —
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 100 — 58,3 28 —
ім. Будьонного 100 — — 10 —
імені Леніна 89 — 61 100 —
ім. Петровського 78 3,3 53,3 — —
„Жовтень* 60 — 26 100 16
„Комунар* не сіє— — 25 —

По Користівській МТС 93 2,3 41,9 73 11,9

ПО РАЙОНУ 91 2,2 98 68,8 14

зало голову райвиконкому тов. 
Погрібного, секретаря райкому 
К1І(б)У тов. Босенка, директо
ра Трепівської МТС тов. Гаври
ленка, заступника^ директора 
по політичній частині тов. 
Буллу повсякденно контролю
вати виконапня договорів між 
МТС і колгоспами, суворо додер
жувати встановленого порядку 
відповідальності машинно-трак
торної станції і колгоспів за 
дотримання договірних зобов'я
зань, не допускати прихову
вання недоліків, розглядати 
кожний випадок порушення 
агротехніки, невиконання у 
встановлений строк договірних 
зобов'язань як з боку МТС, 
так і з боку колгоспів і вжи
вати заходів до усунення вияв
лених недоліків.

Обласне управління сільсько
го господарства, цукробуряко- 
трест, райвиконкоми і райкоми 
партії зобов'язапі рішуче по
ліпшити керівництво організа
цією боротьби з довгоносиком 
і забезпечити збереження по
сівів цукрових буряків, звер
нувши особливу увагу при цьо
му на правильність проведення 
хімічної боротьби з довгоноси
ком, а осіб, винних у загибелі 
посівів буряків, притягати до 
суворої відповідальності.

Бюро обкому КП(б)У запропо
нувало головам райвиконкомів,

Зараз хлібороби артілі про
вадять проривку цукрових бу
ряків. 1 це завдання вони праг
нуть вирішити в кращі строки 
і високоякісно.

Велику допомогу колгоспни
кам в обробітку посівів повин
ні подати механізатори трак
торної бригади Степана Черед
ниченка, Та вони не завжди 
сумлінно виконують свої обо
в'язки, а часом грубо порушу
ють агротехніку.

Так, тракторист т. Шинка
ренко, який працював на під
пушенні міжрядь цукрових бу

і секретарям райкомів КІ1(б)У, 
директорам МТС, завідуючим 
райсільгоспвідділами вжити рі
шучих заходів до завершення 
протягом 1—2 днів шарування 
цукрових буряків в усіх кол
госпах, забезпечити своєчасне 
проведення проривки буряків, 
установити суворий контроль 
за забезпеченням нормальної 
густоти насадження і протягом 
доби поставити на міжрядний 
обробіток цукрових буряків та 
інших просапних культур необ
хідну кількість тракторів і про
вести перший обробіток між
рядь протягом 5 днів, звернути 
особливу увагу на проведення 
розпушування грунту на всій 
ширині міжрядь, не допускаю
чи пошкодження рослин.

Бюро обкому КП(б)У попере
дило секретарів райкомів 
КП(б)У, голів райвиконкомів, 
директорів МТС і завідуючих 
райсільгоспвідділами, що своє
часне і якісне проведення об
робітку просапних і технічних 
культур, збереження цукрових 
буряків від довгоносика зараз 
є головним завданням у справі 
одержання високого врожаю, і 
зажадало вжити рішучих захо
дів до посилення боротьби з 
шкідниками цукрових буряків 
і забезпечення проведенім 
своєчасного і якісного оброб^р 
ку всіх посівів просапних і 
технічних культур.

ряків, допустив значне пошкод
ження рослин. Незадовільно ще 
працюють трактористи . тт. Се
лянин та Брикалюк. їх трак- 
торп часто простоюють, а якість 
виконуваних робіт нерідко 
низька.

Механізатори тракторної брига
ди т. Чередниченка повинні 
зрозуміти, що, допускаючи брак 
в роботі, вони роблять злочин, 
знижують урожай сільськогос
подарських культур.

П. вишневенький, 
Г. Чорна.
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Посилити виховання молодих 
комуністів і безпартійного активу 

На пленумі райкому КП(б)У
Пленум райкому партії, що 

відбувся 15 травня, обговорив 
.питання про роботу партійних 
організацій по вихованню мо
лодих комуністів та безпартій
ного активу.

З доповіддю виступив секре
тар райкому КП(б)У т. М. Д. 
Рибак.

Доповідач, а також товариші, 
які виступили в дебатах, від
значили. що райком партії і 
первинні партійні організації 
стали більше приділяти уваги 
вихованню комуністів і безпар
тійних активістів, повсякденно 
турбуються про підвищення 
ідейно-політичного і культур
ного рівня кадрів. В системі 
партійної освіти в цьому році 
навчається 1068 чоловік, серед 
них 150 комсомольців і 494 
чоловіки безпартійного активу. 
Набуті знання вони вміло засто
совують у боротьбі за виконан
ня соціалістичних зобов'язань, 
за дальше піднесення соціаліс
тичного землеробства.

Однак, в роботі по вихован
ню молодих комуністів і без
партійного активу мають місце 
і серйозні недоліки. Про це 
свідчить той факт, що в район
ній парторганізації с 19 канди
датів у члени ВКП(б) з прост
роченим стажем. В парторгані- 
заціях артілей імені Енгельса, 
імені Рози Люксембург, імені 
Сталіна, Ворошиловської сіль
ради, авторотп «Союззагот- 
транс» та деяких інших масово- 
політична робота серед трудя
щих проводиться на низькому 

Г* ІНІ.
Секретар парторганізації ар

тілі імені Сталіна, Бандурівсь- 
кої сільради, т. Зіпченко від
значив, що працівники райко
му партії і райкому ЛКСМУ, 
буваючи в колгоспах, займа
ються більше господарськими

Нарощують виробничі темпи
Виконавши свої передтрав- 

неві соціалістичні зобов'язан
ня, колектив вскришної діль
ниці тресту «Олександріявугле- 
розріз» нарощує темпи роботи.

В ці дні гірники працюють

Четвертий крокуючий
На горизонті, за крутими 

глиняними горбами ще здалеку 
було видно довгу стрілу, що 
плавно пересувалась з одного 
боку в інший.

—То екскаватор... четвертий 
крокуючий,—пояснив широко
плечий, в шахтарському мун
дирі, робітник. Потім трохи по
думавши, він додав:

— Чудесна машина. Бачите, 
які гори верне. Про таку тех
ніку раніше і думати ніхто не 
міг. Мій батько до революції 
працював на земляних роботах. 
У нього в розпорядженні була 
невеличка грабарка і лопата. 
Цим єдиним знаряддям зароб
ляли собі на прожиток грабарі. 
Вони наймались до поміщиків: 

- гатили їм греблі, ремонтували 
шляхи. В одного багача на спо
рудженні ставка працювало 500 
грабарів. Майже рік вони буду
вали греблю. Скільки йоту про
лили за цей час... А ось тепер 
Іван Шевченко без особливого 

справами, не допомагають сек
ретарям партійних і комсомоль
ських організацій у налагод
женні масово-виховної роботи 
серед трудящих села.

Про серйозні недоліки у ке
рівництві первинними парторга- 
нізаціями говорив також секре
тар парторганізації колгоспу 
«Комунар» т. Хоцький. Він 
відзначив, що в тракторній 
бригаді, яка обслуговує артіль, 
працює 4 комуністи, але від
діл партійних, профспілкових і 
комсомольських організацій 
райкому КІІ(б)У не подбав про 
створення там партійної групи.

Виступаючі секретар партор
ганізації артілі імені Леніна 
т. Рожмап, завідуючий партка- 
бінетом РК КІІ(б)У т. Невкрп- 
тий та секретар Вандурівської 
територіальної парторгапіза ції 
т. Сєргєєва вказали на недолі
ки в організації політичного 
навчання колгоспних кадрів, 
сільської інтелігенції та низь
кий рівень культосвітньої ро
боти в окремих селах району.

На пленумі також виступи
ли: завідуючий відділом партій
них, профспілкових і комсо
мольських організацій РК 
КП(б)У т. Філоненко, секретарі 
парторганізацій: Олександрійсь
кої МТС т. ПІоріп, радгоспу 
«Комінтерн» т. Кучерявий, Ко- 
ристівської МТС т. Фронтов, 
заступник голови виконкому 
районної Ради т. Кравченко, 
секретар РК ЛКСМУ т. Коше- 
лєв, голова виконкому район
ної Ради т. Журавльов та сек
ретар РК КГІ(б)У т. Божков.

По заслуханому і обговоре
ному питанню пленум райкому 
КП(б)У прийняв розгорнуте рі
шення, спрямоване на поліп
шення ідеологічного виховання 
комуністів і безпартійного ак
тиву.

з особливим піднесенням.
Машиністи екскаваторів Воло

димир Мещенко, Петро Лебе 
динець щозміни знімають май 
же на тисячу кубометрів поро
ди більше встановленої норми 

напруження своїм крокуючим 
велетнем впймає і перекидає 
на відвали таку кількість грун
ту за 4—5 змін. От, що зна
чить техніка!

...Добратись до екскаватора 
було не легко. Він стояв на 
великій висоті, між схилами 
свіжонаваленого грунту, на од
ній з відвальних дільниць трес
ту «Олександріявуглерозріз». 
Па перший погляд було див
ним, як на нерівній і до того 
ж мягкій площі могла утриму
ватись і навіть рухатись така 
гігантська машина. Але огля
нувши цей екскаватор відразу 
переконуєшся в його перевагах 
над іншими. У нього замість 
гусениць дві великих лапи. Під 
час роботи екскаватор стоїть 
на грунті всім своїм корпусом, 
а коли треба пересуватись, по
чинає з допомогою лап кроку
вати.

Вийманпя грунту віп прова

З честю 
виконують взяті 

зобов'язання
День у день перевиконує 

взяті на себе зобов'язання ко
лектив шахти №2. План двох 
тижнів травня значно переви
щений. Особливо визначних 
трудових успіхів добились гір
ники 13 травня. В цей день 
шахта видала найбільше вугіл
ля.

У змаганні за дострокове 
виконання піврічного плану 
попереду йде дільниця, очолю
вана т. Ярмолюком. Тут пра
цюють за колективним стаха- 
новським планом. Це забеспе- 
чує успіх в роботі. Десятки 
гірників, зокрема бригади на
валовідбійників Івана Осичен- 
ка, Івана Чернова, Прокопа 
Мигері видають десятки тонн 
понадпланового вугілля. Висо
кою продуктивністю праці від
значається ланка прохідників 
Олександра Устенка. При нор
мі 1,18 метра вона проходить 
до 2 метрів за зміну.

І. Петров.

Житомирська область. Різаль
ниця Бердичівської швейної фаб
рики Надія Іванівна Матвійчук, 
наслідуючи почин новаторів фаб
рики „Буревестник" Марії Левчен
ко і Григорія Муханова, включи
лась у змагання за зниження со
бівартості продукції на кожній 
виробничій операції. За два мі
сяці вона зекономила сировини 
на 1384 карбованці. Виробничі 
завдання тов. Матвійчук система
тично виконує на 250 процентів.

На знімку: Н. 1. Матвійчук за 
роботою.

Фото І. Святуна 
(Прескліше РАТАУ).

дить з великої глибини і пере
носить породу на десятки мет
рів від траншеї.

Вправно керує цим потуж
ним агрегатом машиніст Іван 
Шевченко. Закінчивши спеці
альні курси при навчально- 
курсовому комбінаті він спер
шу одержав посвідку помічни
ка машиніста крокуючого екс
каватора, а через два місяці 
став машиністом.

В перші дні роботи були й 
невдачі. Машина нова, мало 
звідана. Траплялись простої 
через неправильну її експлуа
тацію, недодавались сотні кубо
метрів грунту. Іван Шевченко 
твердо вирішив покінчити з від
ставанням. Він досконало вив
чав досвід роботи машиністів 
крокуючих гігантів, які працю
ють на великих будовах кому
нізму, запозичав його.

Одного разу, заступаючи на 
зміну, Іван Шевченко зібрав 
свій екіпаж па коротку нараду.

Глушителі
На початку 1950 року за по

чином Лідії Корабельникової 
Андрій Дудпик -шофер авто
транспортної контори тресту 
«Олександріявуглерозріз» вирі
шив кожен десятий день вози
ти вантажі па зекономленому 
пальному. Для здійснення сво
го зобов'язання т. Дуднику до
велось вишукувати нові ре
зерви.

Уже на сьомий день т. Дуд
ник зекономив бензину на ці
лий день роботи.

Про цей успіх заговорили в 
конторі. ІЦоб не відстати від 
Андрія, в змагання включився 
його батько—шофер цієї ж кон
тори Іван Андрійович Дудник. 
11а автомашині «ЗІС» він уже 
дванадцятий день працював за 
рахунок економії. Ініціативу 
комсомольця Андрія Дудника 
підтримали Іван Онищенко, Фе
дір Кривозуб та багато інших 
водіїв.

Незабаром кількість шоферів, 
які змагалися за економію бен
зину, зросла до 180 чоловік.

Соціалістичне змагання за 
економію пального дало добрі 
результати. Якщо в 1949 році 
автотранспортна контора мала 
19 тисяч літрів перевитрат бен
зину, то за 1950 рік зеконом
лено 20 тисяч літрів бензину, 
або стільки скільки вистачило 
для роботи 10 автомашин на 
цілий рік.

Андрій Дудник особисто за 
1950 рік відпрацював ЗО днів 
на зекономленому бензині, його 
батько—23, багато днів відпра
цювала за рахунок економії 
ївга Гончарова та інші.

Однак, про цінний почин по- 
ваторів швидко стали забувати. 
1 тому недивно, що вже в нас
тупному—1951 році економія 
бензину знизилась на 2 тисячі 
літрів.

Неважко уявити і те, як 
ставляться до цінної ініціативи
СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ" 

„Ширше дорогу раціоналізаторам"
Під таким заголовком в газеті 

.Більшовицька правда" від 11 
травня ц. р. була вміщена стаття 
про незадовільне керівництво ра
ціоналізаторським та винахід
ницьким рухом у будівельних уп
равліннях тресту .Олександрія
вуглерозріз*.

Як повідомив редакцію керую
чий трестом „Олександріявугле

—Ми повинні давати за змі
ну не менше 850 кубометрів 
грунту,—сказав він,—Це зви
чайно нелегко, але ми зуміємо 
добитися такого виробітку.

— Зуміємо! — підтримав по
мічник машиніста Михайло Ко- 
лісниченко.

Шевченко запропонував роз
почати змагання за найефек
тивніше використання екскава
тора. Відтоді зроблено чимало. 
Насамперед був налагоджений 
правильний догляд за машиною. 
Екскаваторники ретельно слід
кують, щоб завжди були від
регульовані гальмувальні і 
фракціонні стрічки тягової і 
підіймальної лебідок, щоб меха
нізми своєчасно змащувались. 
Для продовження строку служ
би поворотних вузлів Іван 
Шевченко гальмує не контр- 
струмом, а динамічним галь
мом.

Раніше, бувало, машиністи 
повертали екскаватор на роз
вантаження в яку завгодно сто
рону. Шевченко звернув па це

ініціативи
керівники контори, коли ни
нішній технік по обліку паль
ного та мастила Алімов безроз- 
судливо заявляє шоферам:

—Облік зекономленого бен
зину кожним водієм зокрема 
нас не цікавить. Ми не зможе
мо тоді перекривати (точніше 
приховувати} тих, хто перевит
рачає пальне.

Так заглушено цінну ініціа
тиву, спрямовану на зниження 
собівартості перевозок, за збіль
шення нагромаджень.

ІЦо в автотранспортній кон
торі тресту «Олексапдріявугле- 
розріз» глушать новаторів по
чинання свідчить ще один не 
менш виразний факт.

У 1949 році цей же Андрій 
Дудпик та Іван Онищенко зо
бов'язались пройти на своїх 
автомашинах по 100 тисяч кі
лометрів без капітального ре
монту. Старанний догляд за 
автомашинами, бережливе став
лення до них принесли успіх 
водіям. На початку цього року 
вони пройшли по 100 тисяч 
кілометрів і, не стаючи на ка
пітальний ремонт, працюють і 
зараз. Тільки на цьому Андрій 
Дудник та Іван Онищенко зао
щадили понад 12 тисяч карбо
ванців державних коштів.

Але належної винагороди ось 
уже четвертий місяць тт. Дуд
ник і Онищенко ніяк не мо
жуть одержати. Начальник кон
тори т. Олефіренко посилає їх 
до бухгалтера, а той знову до 
Олефіренка.

А недавно бухгалтер Моргу- 
нов прямо заявив:

— Нічого не вийде. Премій 
ніхто не одержить. Немає в 
нас обліку змагання. Ми не 
знаємо скільки витрачено на 
поточний ремонт цих машин.

Так в автотранспортній кон
торі глушать цінну ініціативу 
передовиків виробництва.

К. Антонов.

розріз" т. Ларіонов, факти, наведе
ні в статті, підтвердились. По 
тресту видано наказ, який зобо
в'язує господарників посилити 
увагу до новаторів виробництва, 
подавати їм допомогу в творчій 
роботі, спрямовувати їх зусилля на 
вирішення завдань по механізації 
робіт, зменшенню собівартості і 
піднесенню якості будівництва.

увагу і почав повертати маши
ну в той бік, де ближче від
вали, цим економив час.

Якщо ж віддаль до відвалів 
з обох боків була однакова 
тоді машиніст з помічником 
працюють на кругових оборо
тах. Такий захід цінний тим, 
що вдвічі зменшується кіль
кість пускових і гальмуваль- 
них операцій механізмів, дося
гається значна економія часу, 
електроенергії.

Палке бажання патріотів 
зробити свій внесок в загальну 
справу будівництва комунізму 
принесло чудові наслідки. Екі
паж екскаватора на підготов
чих роботах знімає в ці дні 
880—950 кубометрів породи 
при нормі 750.

Перемогу за перемогою здо
бувають в труді екскаваторни
ки. В їх роботі яскраво бачиш 
риси культурно-технічного зрос
тання наших людей, які оволо
діли потужною вітчизняною 
технікою.

С. МІРКОТАН.
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БУДНІ НАШОГО МІСТА Міжнародний огляд
Робітники підвищують кваліфікацію

Робітники заводу „Черво
ний ливарник** систематично 
підвищують свої технічні 
знання без відриву від ви
робництва. Днями закінчили 
курси електромонтажники, 
електрослюсарі, електрики 
тощо.

Багато з тих, що навча
лись підвищили свою про
дуктивність праці. Так, елек- 
тронамотники тт. Обушко, 
Дністра генко, електрослюса
рі тт. Денисенко, Лагутін та 
інші, які раніше давали по 
120—130 процентів норми, за

Новий будинок
Здано в експлуатацію буди- 

нокдля працівників підприємств 
тресту „Укрвуглемонтаж". В 
ньому—12 добре впорядкованих 
квартир з паровим опаленням, 
водопроводом та іншими

Виграші трудящих
В минулому році ощадна 

каса міста виплатила трудящим 
Олександрії виграшів по пози
ках на суму близько 1.800 тисяч 
карбованців. В нинішньому 
році сума виграшів вже пере
вищила 700 тисяч карбованців.

>
Піонерські табори

Біля Олександрії розкину- нового піонерського табору в 
лись піонерські табори. Зараз { Онуфріївні.
тут іде діяльна підготовка. | В піонерських таборах побу-

Раііком профспілки вугільни- | вае близько тисячі дітей тру- 
ків приступив до спорудження ' дящих Олександрії.

У червоному кутку вугільників
Червоний куток Байдаківсь- 

кого вуглерозрізу з великим 
бажанням відвідують робітники 
та службовці. Він добре облад 
наний, тут створено всі умови 
для культурного відпочинку 
трудящих. Вони можуть почи
тати газети та різні журнали, 
взяти книжку в бібліотеці з 
художньої та політичної літе
ратури, а також у вільну годи
ну послухати радіоконцерт або 
ж останні вісті чи радіолек
цію.

Для червоного кутка виписа
но 10 газет та 12 журналів.

Робота чорвоного’кутка сис
тематично планується. За пла
ном тут проводяться лекції та 
доповіді на політичні та техні- 
ко-економічні теми.

У червоному кутку прово
дяться літературні вечори на 
різні теми. Недавно такий ве
чір був проведений на темуШКОЛА ПЕРЕД ЕКЗАМЕНАМИ

Ще на початку четвертої 
чверті педагогічний колектив 
Олександрійської середньої шко
ли ЛЇ10 спланував заходи по 
підготовці до екзаменів.

Вивчення програмового мате
ріалу тісно пов'язувалось з 
повторенням пройденого, орга
нізовувались додаткові заняттям 
учнями, які відставали в нав
чанні.

На педагогічній раді, комсо
мольських, піонерських, учнів
ських та батьківських зборах 
вивчено положення та інструк
цію про переводпі і випускні 
екзамени.

Для вчителів, учнів та бать; 
ків школою були вироблені і 
доведені до відому спеціальні 
пам'ятки, в яких вказуються 
основні завдання в час підго
товки до екзаменів. В школі с 
спеціальна кімната, в якій за 
графіком учителі проводять 
консультації для учнів. 10 
травня, як вимагає інструкція, 

раз виробляють до двох 
норм.

Часто заводський комітет 
організовує обмін передовим 
досвідом. З розповідями про 
свої методи роботи виступа
ли стругальник т. Житель, 
токар т. Погрібний та інші.

Це також значно сприяє 
удосконаленню майстерності 
верстатників.

В найближчі дні на заводі 
почнуть працювати курси по 
підвищенню кваліфікації то
карів. На них навчатиметься 
50 чоловік.

комунальними зручностями.
Навколо будинку, що роз

ташований на розі вулиць 
Пролетарської і Червоноармій- 
ської, висаджені багатолітні 
декоративні дерева.

Недавно робітник Н. одно
го з підприємств тресту „Олек- 

| сандріявугілля** виграв на 
! облігацію четвертої Державної 
І позики розвитку народного 

господарства СРСР 25 тисяч 
карбованців.

„Нас виростив Сталін**. При чер
воному кутку організовані і 
працюють гуртки художньої 
самодіяльності: струнний, ху
дожнього чигання, проводяться 
шахово-шашкові турніри. Заві
дуючий червоним кутком тов. 
Глейзер та бібліотекар т.Одоє- 
ва сумлінно ставляться до до
рученої їм справи, докладають 
своє вміння для кращої органі
зації роботи червоного кутка 
по культурному обслужуванню 
робітників та службовців роз
різу.

Роботою червоного кутка 
систематично займається пар
тійна організація (секретар 
партбюро т. Шаболтас), яка роз
глядає план роботи, подає пос
тійну допомогу в роботі черво
ного кутка, спрямовує його ро
боту.

І. Крилов.

була затверджена вся екзаме
наційна документація.

Значна частина учнів до ек
заменів підходить з високою 
успішпістю. Серед них учень 
5 класу Станіслав Плосконюк. 
Він має з усіх предметів оцін
ки ліпне 5. Батько цього уч
ня II. К. Плосконюк, який пра
цює на шахті № 3, знаходить 
час для відвідування всіх бать
ківських зборів у школі, три
має тісний зв'язок з класним 
керівником, створює для хлоп
ця умови у навчанні, щоденно 
контролює виконання встанов
леного режиму дня, перевіряє 
оцінки в щоденнику, охайність 
зошитів та підручників.

Подібних прикладів хорошо
го зв'язку сім'ї з школою мож
на навести чимало.

Але на жаль, є ще і такі 
батьки, які байдуже ставляться 
до виховання своїх дітей, на
лагодження зв'язку з школою.

1 Так, наприклад,учень 6 «А»

Переговори про перемир'я 
в Кореї

і Більше 10 місяців тривають 
переговори про перемир'я в Кореї, 
початі з ініціативи постійного 
представника Радянського Союзу 
в ООН Я. О. Малика. В той час, 
як корейська і китайська сторона, 
щиро прагнучи до встановлення 
перемир'я, йде на значні поступ
ки, американці, що виступають 
від імені так званих „військ ООН", 
всіляко затягують переговори, 
висуваючи неприйнятні і безпід
ставні пропозиції.

Завдяки зусиллям корейської і 
І китайської сторони до цього часу 

вдалося досягти угоди щодо біль- 
| шості пунктів порядку денного 
) переговорів. Ще не врегульовани

ми залишилися питання про канди
датури нейтральних країн для 
нагляду над здійсненням умов 
перемир'я, про обмеження щодо 
аеродромів і про військово-поло
нених. Проте, саме два перших 
питання, як це визнають і амери
канці можуть бути в результаті 
останніх пропозицій корейської і 
китайської сторони легко врегу
льовані.

Основні незгоди виникли в пи
танні про військовополонених. 
Корейська і китайська сторона в 
цілковитій відповідності з міжна
родними угодами, зокрема з Же
невською конвенцією, запропону
вала обміняти всіх військовополо- 

' нених обох сторін. 1 в цьому пи- 
{ танні корейська і китайська сто- 
і рона пішла на дальші поступки, 

погодившись, зокрема, з тим. щоб 
не репатріювалися ті військово
полонені, постійне місце прожи
вання яких знаходиться на терито
рії контрольованій стороною, що 
їх полонила.

Американці спочатку погоджу
вались репатріювати 132 тисячі 
корейських і китайських військо
вополонених. Потім без будь-яких 
підстав зменшили цю цифру до 
116 тисячі, нарешті, тепер напо
лягають на репатріації не більше 
70 тисяч військовополонених... 
Інакше кажучи, як вказують пред
ставники Корейської Народно- 
Демократичної Республіки, амери
канці насильно хочуть затримати 
більше 100 тисяч військовополо
нених.

Грубо порушуючи Женевську 
конвенцію, американські представ
ники твердять, що інші полонені 
нібито „не хочуть репатріюва
тись". Це рішуче спростовується 
фактами. Відомо про звірячі на
сильства над військовополоне
ними, яких американці биттям 
змушують висловлювати „неба
жання" репатріюватись. Відомо 
також, що останнім часом на цьо
му грунті сталися заворушення в 
американських таборах військово
полонених, заворушення, які були

класу Василь Холодовський 
майже щодня спізнюється на 
уроки, часто робить прогули, 
до школи приходить з брудни
ми руками, неохайними зоши
тами і підручниками, до уро
ків готується погапо. Батьки 
цього учня не прислухаються 
до порад класного керівника, 
який їх систематично відвідує, 
самі дуже рідко бувають у шко
лі, потурають в усьому хлоп
цеві і недовірливо ставляться 
до вчителя. Все це призвело до 
того, що учень пе встигає з 
багатьох предметів.

По закінченню чверті в шко
лі будуть проведені класні 
батьківські збори, на яких во
ни довідаються про успішність 
своїх дітей, ознайомляться з 
розкладом екзаменів, одержать 
практичні поради про створен
ня необхідних умов, контроль і 
допомогу учням з боку бать
ків в час екзаменів.

Л. Любівець, 
завуч середньої школи №10. 

придушені з винятковою жорсто
кістю.

Стає ясно, що американська 
сторона одна несе відповідаль
ність за те. що досі не досягну
то згоди в питанні про військово
полонених.

Чим пояснюється те, що Сполу
чені Штати систематично сабо
тують і затягують переговори?

Відповідь на це можна знайти 
в іноземній, зокрема, американ
ській пресі. Вона визнає, що агре
сія СІІІА в Кореї закінчилась 
цілковитим провалом і не має 
ніяких перспектив у майбутньо
му. Заокеанські агресори викли
кали ненависть світової громад
ської думки. Злодіяння амери
канців, які застосували бактеріо
логічну зброю, ще більше поси
лили обурення народів. У Сполу
чених Штатах зростає рух за 
припинення корейської війни. 
Змушений зважати на волю наро
дів, в тому числі і американсько
го, уряд США хоче прикрити 
своє небажання розв'язати корей
ське питання мирним шляхом 
розмовами про прагнення доби
тись перемир'я в Кореї. Відомо, 
що правляча демократична пар
тія має намір використати пере
говори як свій козир під час ви
борів президента і конгресу США, 
що мають відбутись в листопаді.

Американські монополісти, які 
нажили колосальні прибутки на 
гонці озброєнь, побоюються, що 
перемир'я в Кореї приведе до 
зниження виробництва озброєння 
і, отже, до зниження їх прибут
ків. Американська вояччина по
боюється скорочення воєнних го
тувань і послаблення міжнародно
го напруження. Так в інтересах 
купки імперіалістів затягуються 
переговори в Кореї і приноситься 
в жертву життя тисяч людей.

Весь хід корейських перегово
рів переконливо показує, хто нас
правді прагне до врегулювання 
і миру, а хто розмовами про ньо
го намагається замаскувати свої 
агресивні заміри.

Зміцнення економічної 
могутності народної 

Болгарії
Проведені цими днями в Бол

гарії грошова реформа, скасуван
ня карткової системи і зниження 
роздрібних цін—нова велика пе
ремога країн народної демокра
тії, іцо йдуть по шляху до соціа
лізму. Ці заходи, здійснені бол
гарським урядом і комуністичною 
партією, є, насамперед, яскравим 
свідченням зміцнення економічної 
могутності Народної республіки 
Болгарії.

Загальний обсяг промислового 
виробництва за минулий 1951 рік 

В окупованій французами зоні В'єтнаме місцеве населення бі
дує. В дуже тяжкому становищі перебувають діти. Величезна біль
шість їх ніде не вчиться. Діти чистять взуття, торгують земляними 
горіхами, жебракують.

На знімку: безпритульні в'єтнамські діти на вулицях окупованого 
французами міста Сайгона.

Фото з французького журнала „Регар".
Прескліше ТАРС. 

_____________________ І ________________

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

у цій країні зріс на 19 процентів. 
Опубліковані недавно підсумки 
виконання народногосподарського 
плану за перший квартал 1952 
року відбивають дальше неухиль
не піднесення народного госпо
дарства. Швидко зростає випуск 
товарів широкого споживання.

Грошова реформа, скасування 
карткової системи і зниження роз
дрібних цін являють собою новий 
великий крок у розвитку еконо
міки Болгарії. Особливу роль ві
діграє в цьому відношенні вста
новлення курсу болгарськії гро
шової одиниці—лева на базі най
більш сталої валюти в світі— 
радянського карбованця. Грошова 
реформа, як підкреслюється в пос
танові, „означає відрив нашої на
ціональної валюти від долара, який, 
як і валюта всіх капіталістичних 
країн, зазнає кризи і постійно зне
цінюється". Вона зміцнює курс 
болгарського лева, значно підви
щує його купівельну спромож
ність.

Для всіх країн табору соціа
лізму і демократії характерно те, 
що успіхи в галузі економічного 
розвитку незмінно супроводяться 
дальшим підвищенням матеріаль
ного добробуту широких народ
них мас. Скасування карткової 
системи, зниження роздрібних цін 
свідчать про постійне піклування 
народного уряду і болгарської ко
муністичної партії про трудящих. 
Досить сказати, що в 1951 році в 
Болгарії було вироблено бавовня
них тканин майже в 3 рази, шерс
тяних тканин в 2 рази, цукру в З 
рази, мила в 2 рази більше, ніж у 
1939 році. В результаті грошової 
реформи, скасування карткової 
системи і зниження роздрібних 
цін трудящі Болгарії виграють за
галом 920 мільйонів левів у новій 
валюті.

В ці дні, коли в Болгарії була 
скасована карткова система і про
ведене зниження цін, секретаріат 
ООН опублікував чергову допо
відь про міжнародне економш» 
становище. Наведені в доповіді 
цифри показують, що в капіта
лістичному світі скоротилось ви
робництво товарів широкого спо
живання, ще більше знизилась 
купівельна спроможність насе ч- 
ня. Досі в Англії та інших фа
талістичних країнах існує картко
ва система, при чому норми ви
дачі продуктів постійно скорочую
ться.

Неухильне зростання економіч
ної могутності Болгарії, добробу
ту населення ще раз підтверджу
ють, що обраний болгарським на
родом шлях соціалізму і демок
ратії, шлях дружби з Радянсяким 
Союзом є єдино правильним шля
хом.

С. Іванов.

БК—00459 Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Вам. № 59. Т. 5.000.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА Юним піонерам Радянського Союзу

прдвдд
ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, 

МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від усього серця вітаю юних піо
нерів і школярів у день тридцятиріч
чя піонерської організації імені В. І. 
Леніна.

Бажаю піонерам і школярам здо

ров’я і успіхів у навчанні, праці, гро
мадській роботі.

Хай піонерська організація і далі 
виховує піонерів і школярів вірними 
ленінцями, відданими синами нашої 

| великої Батьківщини. Й. СТАЛІН.
№ 60 (3738) Середа, 21 травня 1952 р.

Рік видання ХХІІІ-Й

Ціна 15 коп.

Невпинно
В листі на імл голови Ра

ди Міністрів СРСР товариша 
Сталіна шахтарі і шахтобудів
ники Грузинської РСР розпо
відають про свої досягнення у 
піднесенні видобутку вугілля в 
післявоєнні роки, вказують, іцо 
їх успіхи могли бути значно 
більшими, якби краще вико
ристовувались внутрішні ре
зерви.

Тому вони вважають своїм 
патріотичним обов’язком у 1952 
році ширше розгорнути соціа
лістичне змагання за дальше 
збільшення видобутку вугілля, 
прискорення темпів шахтного 
будівництва і особливо поліп
шення якісних показників ви
конання державного плану.

Включаючись у всенародний 
рух за дострокове виконання 
плану 1952 року, шахтарі і 
шахтобудівники Грузинської 
РСР викликали на соціалістич
не змагання гірників та будів
ників комбінату «Українвугле- 
буд».

Колективи вугільних підпри
ємств Олександрії повинні га
ряче підхопити заклик грузин- 
ськи . шахтарів і шахтобудів
ників,розгорнути наполегливу 
бороть \за здійснення взятих 
пвяв^55бов ‘язань.
Жреба привести в дію додат

кові внутрішні резерви вироб
ництва, ширше втілювати нові 
прийоми і методи роботи, до
могтись колективної стаха- 
новської праці. Добитись цього 
можна лише при умові дійово
го соціалістичного змагання, 
напруженої боротьби за що
денне виконання і перевико
нання плану.

Проте слід відзначити, що 
останнім часом на ряді підпри
ємств та будов нашого міста 
зменшились темпи, послабла 
увага керівників партійних, 
профспілкових і господарських 
організацій до того, щоб всі

йти вперед
учасники змагання працювали 
високопродуктивно.

Успішно виконавши перед- 
травневі зобов’язання, окремі

■ колективи заспокоїлись па до- 
I сягпутому і нині не впорують-

ся з планом. Якщо перші чо- 
і тири місяці будівельні уп

равління тресту «Олександрія- 
вуглерозріз» реалізували план 
з значним перевищенням, то в 
ці дні вони йдуть на рівні 90 
процентів.

Не відчувається напружен
ня і в будівельних управлін
нях Семенівського тресту. 
Більшість їх не виконує ні 
встановлених завдапь, ні зо- 

; бов’язань. Тут, як і раніше, 
і погано використовується техні

ка, слабо керують соціалістич-
■ ним змаганням. Керівники трес

ту тт. Бєлов і Васильєв не
і вживають заходів, щоб всі діль

ниці працювали ритмічно, за 
розробленим графіком.

: Приклад боротьби за здійс
нення взятих зобов’язань по- 

і назує трест «0лександріявугіл
ля», який 19 травня достро- 

| ково виконав п'ятимісячний 
план. Колективи Байдаківсько- 
го вуглерозрізу, Олександрій
ської брикетної фабрики, елек
тростанції добились найкращих 
показників. Вони працюють 

; чітко, злагоджено, ритмічно. 
: Це забезпечує успіх.

Вугільники та будівельники 
міста повинні закріпити успіхи, 
досягнуті в первдтравневому 
змаганні, відповісти на заклик 
шахтарів і шахтобудівників 
Грузинської РСР стахановськи- 
ми ділами.

І Обов’язок партійних і проф- 
I спілкових організацій посили

ти керівництво соціалістичним 
змаганням, зробити його масо
вим, дійовим, гласним, мобілі- 

і зувати маси на дострокове ви- 
І конання виробничих планів.

Запоріжжя. Бригада Щербаковського заводу достроково закін
чила монтаж і спустила на воду другий земснаряд, який призначений 
для будівництва Каховської ГЕС.

На знімку: земснаряди перед відправкою у Каховку.
Фото А. Красовського. Пресклішс ТАРС.

Від шахтарів і шахтобудівників Грузинської РСР
МОСКВА, КРЕМЛЬ

ГОЛОВІ РАДИ МІНІСТРІВ СОЮЗУ РСР

товаришеві СТАЛІНУ Й. В.
Дорогий Йосифе Віссаріоновичу!
Шахтарі і шахтобу дівші ки Грузинської 

РСР шлють Вам, мудрому вождю і вчителю ра
дянського народу, свій палкий привіт і поба
жання довгих років життя, здоров’я і сил на 
благо нашої Батьківщини і трудящих усього 
світу.

Радянські люди, виконуючи Ваші історич
ні вказівки про створення матеріальної бази 
для побудови комуністичного суспільства в на
шій країні, достроково виконали план після
воєнної п’ятирічки і в 1951 році досягли нових 
великих успіхів у розвитку всього народного 
господарства.

Ми раді доповісти Вам, що в успіхах, до
сягнутих грузинським народом за роки після
воєнної сталінської п’ятирічки і в 1951 році, 
є частка і пашої шахтарської праці. Здійсню
ючи вказівки партії і уряду про забезпечення 
соціалістичної промисловості Радянського Закав
каззя місцевим паливом, шахтарі Грузії рік у 
рік збільшують видобуток вугілля, вводячи в 
експлуатацію нові шахти, поліпшують якісні 
показники своєї роботи.

Сьогодні шахтарі комбінату «Грузвугілля» 
видобувають вугілля в кілька разів більше, піж 
у довоєнному 1940 році.

Виконуючи свої зобов’язання, шахтарі 
Грузинської РСР на основі дальшої механізації 
і впровадження на шахтах роботи за графіком 
один цикл на добу збільшили видобуток вугіл
ля в 1951 році проти 1950 року на 16,2 про
цента, підвищили продуктивність праці на 10,3 
процента і видобули понад річний план десят
ки тисяч тонн вугілля.

З великим патріотичним піднесенням пра
цюють шахтобудівники Грузинської РСР. У 
1951 році здана в експлуатацію нова шахта, 
збудована центральна збагачувальна фабрика, 
шахтарі одержали більше ЗО тис. квадратних 
метрів житлової площі і ряд об’єктів культур
но-побутового призначення.

Доповідаючи Вам про це, ми добре розу
міємо, що наші успіхи досягнуті завдяки вели
чезній допомозі, яку повсякденно подають ву
гільній промисловості більшовицька партія, ра
дянський уряд і особисто Ви, товаришу Сталін.

Проте ми усвідомлюємо, що ці успіхи мог
ли бути значно більшими, коли б ми краще 

, використовували резерви, що є в нашому роз
порядженні.

Тому ми вважаємо своїм патріотичним 
обов’язком у 1952 році ширше розгорнути 
соціалістичне змаганпя за дальше збільшення 
видобутку вугілля, прискорення темпів шахтно
го будівництва і, особливо, поліпшення якісних 
показників виконання державного плану на 
основі впровадження більш досконалого методу 
роботи вибоїв за графіком один цикл на добу і 

і ефективного використання високопродуктивної 
і гірничої та будівельної техніки.

Включаючись у всенародпий рух задостро- 
! кове виконання плану 1952 року, ми прийма

ємо зверненпя шахтарів і шахтобудівників Во- 
рошиловградської області про продовження в 
цьому році соціалістичного змаганпя між на
шими колективами і в свою чергу викликаємо 

' на соціалістичне змагання шахтобудівників ком

бінату «Українвуглебуд» і беремо на себе такі 
зобов’язання:

ПО КОМБІНАТУ „ГРУЗВУГ1ЛЛЯ”
1. Достроково виконати річний план видо

бутку вугілля і видобути понад плап 60 тис. 
тони вугілля.

2. Підвищити продуктивність праці робіт
ників проти плану на 3 проценти і проти рів
ня, досягнутого в 1951 році, на 8,6 процента.

3. Виконати план проходження основних 
підготовчих виробітків до Дня Сталінської Конс
титуції—5 грудня.

4. Перевести на шахтах комбінату до кін
ця року на роботу за графіком один цикл за 
добу 23 лави.

5. Впровадити гідравлічну закладку на всіх 
шахтах Ткібульського кам’яновугільного родо
вища і збільшити в цьому році видобуток ву
гілля з гідравлічною закладкою порівняно з 
минулим роком на 170 процентів.

6. За рахунок додаткового введення і під
вищення продуктивності діючих вугільних ком
байнів і врубонавалювальних машин довести в 
IV кварталі рівень механізованої навалки ву
гілля до 35 процентів.

7. Достроково, до 21 грудня, виконати річ
ний план будівельно-монтажних робіт.

8. До Дня Сталінської Конституції—5 груд
ня викопати річний плап житлового і культур
но-побутового будівництва господарським спо
собом і здати в експлуатацію 5,9 тисячі квад
ратних метрів житлової площі і 6 об’єктів куль
турно-побутового призначення.

9. Знизити проти плану собівартість вугіл
ля і дати в цьому році 500 тис. карбованців 
надпланових нагромаджень.

ПО УПРАВЛІННЮ ГРУЗШАХТОБУД
1. Виконати річний план будівельно-мон

тажних робіт до 21 грудня.
2. Закінчити будівництво збагачувальної 

фабрики до 15 червпя.
3. Закінчити будівництво і ввести в екс

плуатацію до 7 листопада одну шахту.
4. Викопати річний план введення в екс

плуатацію житлової площі до 7 листопада, в 
тому числі 75 процентів житлової площі від 
річного плану здати до Дня шахтаря.

5. До 5 грудня закінчити будівництво всіх 
об’єктів культурно-побутового призначення, які 
підлягають введенню в експлуатацію в цьому 
році.

6. Підвищити продуктивність праці робіт
ників порівняно з досягнутою в 1951 році на 
11,6 процента.

7. Знизити собівартість будівництва проти 
планової на 3 проценти.

Беручи на себе ці зобов’язання, мп обіцяє
мо Вам, дорогий ІІосифе Віссаріоновичу, що ви
конаємо їх з честю і віддамо всі свої сили для 
дальшого зміцнепня могутності пашої Батьків
щини, для прискорення пашого руху вперед по 
шляху до комунізму.

Хай живе партія Леніна—Сталіна—нат
хненник і організатор всіх наших перемог!

Хай живе великий вождь і вчитель трудя
щих усього світу товариш Сталін!
на зборах робітників, інженерно- 

будов і підприємств
Лист обговорено і прийнято 
технічних працівників, службовців шахт, 
комбінату „Грузву гілля” і управління Грузшахтобуд.

Понад два мільйони карбованців надпланових нагромаджень
У змаганні за дострокове ви- І 3 початку року додатково до зав- І ції одержано понад два мільйони 

коиання річного плану колектив ' дання випущено велику партію карбованців надпланових нагро- 
Харківського заводу „Світло шах- І механізмів для вугільних шахт, маджень. ,п.Ф.у,
гаря“ добивається нових успіхів, і Від зниженая собівартості продук- ( (РАГАУ).
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Пленум міськкому КП(б)У
16 травня відбувся пленум 

міського комітету партії.
З доповіддю про роботу рай

кому профспілки вугільників 
виступив голова райкому т. Че- 
баненко.

Тов. Чебаненко відзначив, що 
трудящі підприємств та будов 
буровугільної промисловості па 
основі широко розгорнутого 
соціалістичного змагання на 
честь Першого травня добилися 
значних успіхів у виконанні 
виробничої програми і підви
щенні якості вугілля, брикету 
та будівельних робіт.

Робітники, інженерно-тех
нічні працівники та службов
ці Байдаківського вуглерозрізу, 
Олександрійської брикетної фаб
рики, електростанції та бага
тьох будівельпих управлінь 
трестів з честю виконали свої 
соціалістичні зобов'язання і 
дали на тисячі карбованців над
планової продукції.

Стахановська сім'я поповни
лась новими людьми, які своєю 
самовідданою працею славлять 
рідну Батьківщину.

У місті, в робітничих сели
щах виросли сотні нових жит
лових будинків, десятки мага
зинів, їдалень та інших куль
турно-побутових споруд.

За перший квартал цього ро
ку профспілкова організація ву
гільників виросла на 1072 чо
ловіки.

Проте, виробничі успіхи ко
лективів у здійсненні поставле
них перед ними завдань були 
б значно кращими, якби рай
ком, шахткоми і місцевкоми по
збулися серйозних недоліків у 
керівництві профспілковими ор
ганізаціями, більше уваги при
діляли налагодженню масово- 
виховної роботи і дійового со
ціалістичного змагання серед 
трудящих.

Окремі первинні профоргані
зації ще слабо проводять ро-

До приміщення під'їхала ав
томашина. Сюди прибули пра
цівники районного відділу кіно
фікації показати колгоспникам 
артілі імені Хрущова новий 
фільм.

Але добрий намір здійснити 
не вдалось. На дверях клубу 
(вірніше, справжній клуб був 
тут дуже давно) висів замок.

Юні ленінці
До 30-річчя піонерської організації імені В. І. Леніна

ПІОНЕРІ Це слово знайоме і 
дороге кожному з нас. Своїми ді
лами члени піонерської організа
ції імені В. І. Леніна завоювали 
гарячу любов усього радянського 
народу.

Організація юних піонерів ви
никла з ініціативи В. І. Леніна. 
Ще в травні 1919 року великий 
вождь, виступаючи перед молод
дю на Красній площі, підкреслю
вав необхідність об'єднання дітей 
в організацію, як кращий шлях 
виховання майбутніх будівників 
комунізму.

19 травня 1922 року Всеросій
ська конференція комсомолу прий
няла рішення про створення в 
усіх містах і селах країни піо
нерських загонів. Цей день вва
жається днем народження органі
зації юних ленінців.

Радісно й щасливо живе наша 
дітвора. Оточена батьківським 
піклуванням більшовицької пар
тії, радянського уряду і особисто 
товариша Сталіна, вона росте й 
виховується сміливою і сильною, 
бадьорою, життєрадісною, здатною 
подолати будь-які труднощі на 

| боту по залученню нових чле
нів профспілки. Доказом цьому 
є той факт, що 19 процентів 
трудящих буровугільнпх під
приємств та будов не є чле
нами профспілки.

Райком та деякі шахткоми і 
місцевкоми поверхово, формаль
но керували організацією соціа- 

, дієтичного змагання трудящих. 
Соціалістичні зобов'язання і 

[ договори на змагання робітни- 
| ків, бригад, змін, цехів, під

приємств та будов складались 
іноді лише для форми і пере
віркою їх ніхто по-справжньо
му не займався. Ось приклад.

, Райком і управління тресту 
«Укрвуглемонтаж», зробивши 
підсумки змагання колективів, 
вирішили нагородити перехід
ним Червоним прапором колек
тив Семенівського монтажного 
управління. Задум, звичайно, 
добрий, але справа в тому, що 
ні т. Чебапенко, ні т. Кокуш- 

I кін не подбали про те, щоб 
і придбати і вручити прапор 

передовикам змагання.
Товариші, які взяли участь 

в обговорені доповіді, справед
ливо вказували на серйозні 
недоліки в профспілковій ро- 

; боті.
Виступаючий, секретар пар- 

торганізації шахти №2 т. Ле- 
I бедєв розповів про занедбаність 

організаційно-масової роботи 
серед трудящих Байдаківської 
брикетної фабрики (голова фаб
ричного комітету т. Лантух). 
Він відзначив, що із загально
го числа робітників і службов
ців, які працюють на фабриці, 
37 процентів не залучені до 
профспілки, а 75 процентів 
членів профспілки не сплачу
ють членських внесків.

—Такий стан,—сказав т. Ле- 
бедсв,—є результат відсутності 
будь-якого контролю і керівниц
тва з боку партбюро і його 
секретаря т. Чурсина.ЩО ЦЕ —КЛУБ, ЧИ КОМОРА?

З великим трудом зір через 
вибиту шибку проникає в се
редину приміщення. Там воро- 
хи зерна і ніяких ознак того, 
що колись тут, навіть, був 
клуб.

Кілька разів з ініціативи 
комсомольської організації мо
лодь збиралася привести до по- 

I рядку приміщення, але завжди

шляху до комунізму.
Всі умови створено в нашій со

нячній країні для всебічного роз
витку підростаючого покоління. В 
містах і селах збудовано тисячі 
палаців і будинків піонерів, стан
цій юних натуралістів, техніків, 
туристсько-екскурсійних баз, ста
діонів, спортивних майданчиків, 
піонерських таборів, санаторіїв. 
Тільки на території Радянської 
України в розпорядженні юних 

І ленінців близько 300 палаців і 
клубів піонерів, 5 дитячих заліз
ниць, 700 дитячих бібліотек, 15 

' театрів, десятки технічних і юннат- 
ських станцій, спортивних шкіл 
тощо.

Зовсім в інших умовах живуть 
діти трудящих капіталістичних 
країн. Вони приречені на голод, 

І злидні і темряву. Криваві прави
телі США, Англії та інших країн 
капіталу дбають не про освіту ді
тей, не про їх щасливе життя, а про 
гонку озброєнь, про розв'язання 

і нової світової війни. Капігаліс- 
' тичні школи перетворені в роз- 
; садники мракобісся, в них вихо
вують ненависть до інших народів.

Голова шахткому Байдаків- 
ського вуглерозрізу т. Носов- 
ський вказав на недостатнє 
керівництво роботою райкому з 
боку відділу партійних, проф
спілкових і комсомольських 
організацій міськкому К!1(б)У. 
Він навів ряд фактів про занед
баність профспілкової роботи 
па шахті №3, які свідчать про 
те, що партбюро шахти випус
тило з поля зору цю важ
ливу ділянку роботи.

— Часто буває, — говорить 
далі т. Посовський,—що за
мість двох засідань райкому 
проводиться одне. Наслідком 
цього є поверховий розгляд 
важливих питань.

Про недоліки в організації 
соціалістичного змагання та об
міну досвідом стахановської 
праці говорили секретарі парт
бюро тресту «Олександріявугле- 
розріз» т. Іванов та заводу 
«Червоний ливарник» т. Єрьо- 
менко.

Справедливі вимоги на пле
нумі були пред'явлені райко
му, первинним профорганіза
ціям і господарським керівни- 

: кам, що до виконання двосто- 
; ронніх зобов'язань по колек

тивних договорах.
Виступаючі: голова завкому 

рудоремонтного заводу т. Ключ- 
ников, секретар партбюро буді
вельного управління тресту 
«Олександріявуглерозріз» т. Ко- 
лузанов та технічний інспек
тор республіканського комітету 
профспілки вугільників т. Су- 
марока вказали, що райком ву- 

’ тільників і місцевкоми ще мало 
дбають про задоволення куль
турно-побутових умов трудящих 
і виконання правил техніки 
безпеки.

Всього на пленумі виступи
ло 12 чоловік.

По обговореному питанню 
пленум міськкому партії прий
няв розгорнуте рішення.

вони одержували одну і ту ж 
відповідь:

—Почекайте трохи,—говорив 
голова правління т. Тараненко, 
—прийде час—відремонтуємо.

Не один день і місяць прой
шов, а клуб як був, так і за
лишився коморою.

І. Михайлов,
колгоспник.

Наша школа виховує дітей в 
дусі нерушимої дружби народів, 
виховує їх полум'яними патріо
тами, безмежно відданими соціа
лістичній Батьківщині, рідній пар
тії Леніна—Сталіна, будівниками 
комунізму.

Славними ділами відзначений 
шлях піонерської організації. Піо
нери свято бережуть урочисту 
клятву бути вірними справі Іллі
ча, яку вони дали в день при
своєння піонерській організації 
ім'я великого В. І. Леніна делега
там XIII з'їзду більшовицької пар
тії і Йосифу Віссаріоновичу 
Сталіну на Красній площі перед 
ленінським мавзолеєм.

В роки перших сталінських п'я
тирічок юні ленінці наполегливо 
вчились, допомагали батькам і 
старшим братам здійснювати ге
ніальні накреслення вождя, готу
вались до творчої праці на благо 
народу.

В грізні роки Великої Вітчиз
няної війни юні ленінці у вільний 
від навчання час працювали в 
колгоспах, збирали металолом, від
давали всі свої сили, щоб допо
могти своєму народові, героїчній 
Радянській Армії розгромити фа
шистських загарбників. В тилу 

І ворога діяли сотні підпільних 
піонерських загонів.

Немеркнучою славою вкрили

ЗА ВИСОКУ КУЛЬТУРУ 
БУДІВНИЦТВА

Будівельні управління тресту 
Олександріявуглерозріз в ни

нішньому році працюють кра
ще, ніж раніше. Досить сказа
ти, що чотирьохмісячний план 
капітального будівництва вико
наний з значним перевищенням.

Поліпшення роботи тресту— 
результат впровадження на 
дільницях графіку, створення 
комплексних стахановських 
бригад, застосування контей
нерного перевезення цегли, на
лагодження постачапня буді
вельними матеріалами.

Ще недавно мулярі починали 
кладку після того, як їм при
готують розчин. На це витра
чалось чимало часу. Нині бе- 
топнорозчинні вузли вже зазда
легідь готують матеріал. Робіт
никам не доводиться простою
вати. В результаті бригади 
значно підвищили темпи, доби
лись зростання продуктивності 
праці. Так, бригади мулярів 
тт. Власова і Матяша, тесля
рів тт. Антонова і Таленка в 
травні піднесли свій виробіток 
на 10—20 процентів проти 
квітня.

Однак, не всі внутрішні ре- 
' зерви приведені в дію. їх у 

нас дуже багато. Вони-у зла
годженій, чіткій роботі всіх 

І ланок виробництва, в піднесен
ні будівельної культури.

Якщо на окремих дільницях 
в цій справі зроблені перші 
кроки і досягнуті певні успі- 
хп, то цього не можна сказа
ти про управління будівництва 
жител. На робочих місцях і 
навколо кожного будинку ба
гато бруду, скрізь розкидана 
бита цегла, розчин.

Тут не відчувається, щоб на
чальник управління т. Беренш-

Збільшують
Дотримавши свого слова, 

даного в передтравневом у соціа
лістичному змаганні, колектив 
цегельного заводу №2 закріп
лює здобуті виробничі пере
моги. Дружно і злагоджено 
працюють зміни майстрів тт. 
Бельмовича і Крутька. Днями 
при нормі 26.600 штук цегли- 
сирцю вопи виробили вдвоє 
більше.

1 Змагаючись за піднесення

себе юні сміливці—піонери Воло
дя Дубінін, Валя Котик, Саша Че- 
калін. Всьому світові відомі імена 
безсмертних героїв, вихованців 
піонерської організації Зої Космо- 
дем'янської і Лізи Чайкіної, Олек
сандра Матросова і Олега Кошо
вого.

Коли відгриміли залпи гармат і 
радянський народ приступив до 
втілення в життя грандіозного ста
лінського плану будівництва ко
мунізму, юні ленінці з величезним 
ентузіазмом почали допомагати 
своїм батькам, братам і сестрам в 
їх звитяжній мирній праці. Напо
легливим навчанням, участю в 
громадсько-корисній праці віддя
чують вони партії, рідному Сталіну 
за щасливе дитинство.

Девіз піонерів—„До боротьби 
за справу Леніна—Сталіна будь 
напоготові!". Свято додержуються 
його юні ленінці. На великих прик
ладах життя і діяльності В. І. 
Леніна і Й. В. Сталіна вони вчать
ся працювати, оволодівати знан
нями, вірно служити любимій Віт
чизні.

Піонерська організація під ке
рівництвом комсомолу допомагає 
школі виховувати підростаюче 
покоління в дусі животворного 
радянського патріотизму, неру
шимої дружби народів, в дусі ко
мунізму. Із лав юних ленінців ви

там і головний інженер т. Сте- 
пухович боролися за наведен
ня порядку і високу будівель
ну культуру.

Подібні факти мають місце 
і на деяких інших будівельних 
дільницях. Саме тому буді
вельне управління в селищі 
Димитрове надто погано впо- 
рується з графіком, зриває 
здачу в експлуатацію окремих 
споруд. Головний інженер управ
ління т. Акутін крізь пальці 
дивиться на те, що значна 
частина механізмів використо
вуються далеко не на повну 
потужність.

Начальник виробничо-техніч
ного відділу т. Шакалів стоїть 
осторонь боротьби за техноло
гічну дисципліну. Тому якість 
робіт не завжди відповідає ви
могам.

Важливим показником висо
кої будівельної культури є си
стематичне зниження собівар- 

I тості робіт. А між тим голов
ний інженер будівельного уп
равління т. Равчеєв цьому пи
танню не приділяє серйозної 
уваги. Збитки в десятки ти
сяч карбованців тут війшли в 
систему.

Причини криються в поганій 
організації праці, відсутності 
боротьби за економію матеріа
лів, впровадження передових 
методів.

Ми маємо всі необхідні умо
ви для того, щоб рішуче по
ліпшити будівельну культуру. 
На боротьбу за піднесення куль
тури будівництва ми повинн| 
мобілізувати весь колектив тру
дящих тресту.

С Заєць, 
інженер тресту „Олександрія-

вуглс^ЦІВ^

випуск цегли
продуктивності праці, різаль
ники сирцю тт. Гарбуз, Губар, 
укладальники тт. Мала, Бога- 
чова, Чистякова, Шевченко та 
інші значно перекривають 
норми.

Цегельники, поліпшуючи 
догляд за обладнанням, щодня 
збільшують випуск продукції.

І. Дячанко,
працівник цегельного заводу №2.

йшли тисячі Героїв Радянського 
Союзу і Героїв Соціалістичної 
Праці, знатних стахановців, нова
торів виробництва, діячів науки, 
літератури і мистецтва.

Більшовицька партія довірила 
комсомолу керівництво піонерсь
кою організацією. Комсомол зав
жди вважав і вважає це одним із 
своїх найважливіших завдань. 
Свідченням цього—багатогранна 
робота по виконанню рішення XI 
з'їзду ВЛКСМ і \'ГІ пленуму ЦК 
ВЛКСМ.

В ці дні комсомольці доклада
ють всіх сил до того, щоб усі 
піонери успішно склали екзамени, 
щоб їм був підготовлений веселий 
і змістовний літній відпочинок.

Відзначаючи своє тридцятиріч
чя, піонерська організація імені 
В. І. Леніна ще тісніше згуртовує 
свої ряди навколо рідної більшо
вицької партії, навколо любимого 
вождя товариша Сталіна. І з краю 
в край над нашою неосяжною 
Батьківщиною лунають, як уро
чиста клятва, слова піонерської 
пісні: Ми слово даємо тверде, 

як із сталі:
Вітчизні радянській служить 
І нашу Вітчизну як Ленін 

і Сталін,
До віку безмежно любитьі 
(Передова газети „Молодь 

України").
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З честю виконаємо зобов'язання,
взяті перед товаришем Сталіним

Важливий агротехнічний захід
Несприятливі умови цієї 

весни негативно вплинули на 
ріст цукрових буряків. Крім 
того, погано організована бо
ротьба з сільськогосподарськи
ми шкідниками в окремих кол
госпах району призвела до 
пошкодження, а подекуди і до 
загибелі значної частини цук
рових буряків.

Це вимагає від голів колгос
пів, бригадирів рільничих 
бригад, ланкових та спеціаліс
тів сільського господарства вжи
ти всіх агротехнічних заходів, 
щоб своєчасно і високоякісно 
провести обробіток цукрових 
буряків і за рахунок цього 
створити найкращі умови роз
витку рослин.

Одною з найголовніших умов, 
що в значній .мірі забезпечує 
одержання високого врожаю, є 
своєчасне і якісне проведення 
проривки цукрових буряків. 
Завдання цього агрозаходу по
лягає в тому, щоб своєчасно, 
при появі першої пари справ
жніх листочків і не пізніше, 
як за 6—8 днів вирвати всі 
зайві рослини і забезпечити 
рівномірну густоту корненасад- 
жень на кожному погонному 
метрові посівів.

На жаль, цьому важливому 
заходу не приділяється належ
ної уваги.

Так, у колгоспах імені Воро- 
шилова, імені Жданова, імені 

А Леніна та інших сходи буря- 
* ків вже стікають, але прорив

ка їх не провадиться. Кожен 
прогаяний день на проривці 
веде до значної втрати сиро- 

ЛИЧови цього року вимагають 
того, щоб не допускати зріджен
ня густоти корненасадження, а, 
навпаки, добиватись збільшен
ня її. Коли раніше рекоменду
валось на кожному погонному 
метрі залишати 6—7 рослин 
на однаковій віддалі між ними, 
то в умовах цього року на 
кожному погонному метрі тре
ба залишати 8—9 рослин на 
віддалі 11—12 сантиметрів 
між ними.

Збереження такого розміщен
ня рослин матиме вирішальне

Догляд за посівами цукрових буряків
Застосовуючи передову агро

техніку, моя ланка вирощує 
високі, сталі врожаї цукрових 
буряків. Останні три роки уро
жай цієї культури коливався в 
межах від 518 до 655 центне
рів з гектара. Минулого року 
на площі 4 гектари ланка одер
жала по 623,7 центнера з гек
тара.

При вирощуванні високих 
урожаїв особливе значення має 
своєчасний і старанний догляд 
за посівами цукрових буряків.

До першої шаровки буряків 
ми приступаємо як тільки з'яв
ляться сходи гречки, яку в не
великій кількості висіваємо з 
насінням буряків, і, таким 
чином, шаровка її ведеться 
«всліпу».

До другої шаровки присту
паємо після з'явлення сходів 
буряків. Доброякісна шаровка 
знищує грунтову корку, бур'я
ни, зменшує випаровування во
логи, посилює доступ повітря 
до коренів, зменшує захворю

значення в одержанні високо
го врожаю цукрових буряків у 
цьому році. Для досягнення 
цього проривку слід провадити 
виключно вузькозахватно») са
пою шириною 15 16 санти
метрів з держаком 40—50 сан
тиметрів. Такі сапки треба 
придбати у магазинах райспо- 
живспілки.

При обробітку цукрових бу
ряків слід зважити, що цього 
року в багатьох колгоспах з'я
вились не дружні, зріджені 
сходи. Тому такі місця, де не 
має сходів, треба негайно під
сіяти, або підсадити.

Другим важливим заходом є 
перевірка буряків. Ця робота 
провадиться слідом за прорив
кою. Мета її—вирвати всі зай
ві рослини, які випадково за
лишилися в рядках. Строк для 
перевірки 4—5 днів.

Закінчивши перевірку, необ
хідно дбати, щоб плантації цук
рових буряків протягом усього 
літа утримувались у чистому, 
розпушеному стані. За цей пе
ріод необхідно провести не мен
ше п'яти розпушень міжрядь і 

і двох підживлень рослин місце
вими і мінеральними добривами.

Строки і глибина розпушу
вання встановлюються в залеж
ності від стану грунту, його 
вологості, наявності бур'янів і 
т. д. Перше підживлення слід 
робити перед проривкою, бо з 
досвіду передовиків відомо, що 

' найбільш ефективно впливає на 
врожай раннє підживлення.

Одночасно з проведенням об
робітку необхідно продовжувати 

; систематичну боротьбу з шкід- 
| никами, не допускаючи най

меншого пошкодження рослин.
Своєчасне і якісне проведен

ня проривки і перевірки, за
безпечення потрібної густоти 
корненасаджень, старанний дог
ляд за посівами допоможе бу- 
ряководам району виростити в 
цьому році високий урожай бу
ряків на кожному гектарі по
сіву.

В. Бузвньов, 
головний агроном 

' райсільгоспвідділу.

вання рослин корнеїдом. ІПа- 
ровку ми провадимо сапками 
на глибину 4 --6 сантиметрів. 
Одночасно прополюємо бур'яни 
в рядках.

Коли рослини досягнуть ста
дії добре розвиненої вилочки і 
не пізніше появи першої пари 
справжніх листочків, присту
паємо до проривання буряків. 
Цю найважливішу роботу ми 
провадимо в найстисліші стро
ки. Члени ланки суворо слід
кують за рівномірним розмі
щенням рослин в рядках. На 
кожному погонному метрі за
лишаємо по 5—6 найсильніших 
рослин буряків. Слідом за про
ривкою приступаємо до пере
вірки посівів: вириваємо випад
ково залишені при прориванні 
зайві рослини буряків, а також 
бур'яни, що з'явилися.

Протягом літа даємо посівам 
не менше трьох підживлень. 
Минулого року перше піджив
лення провели в період з 21 
до 26 травня. На кожен гектар

і

Алтайський край. Колгосп „Советская Сибирь* щороку збирає 
| багаті врожаї зернових культур. В цьому році колгоспники взяли зо- 
і бов'язання одержати по 150 пудів зерна з гектара зі всієї посівної 

площі. Велику допомогу в боротьбі за врожай подають сільські ком
сомольці.

На знімку: комсомольці рільничих бригад обговорюють резуль
тати проведеного рейду готовності сільськогосподарського інвентаря.

Фото В. Ніколаева. Прескліше ТАРС.

У ШКОЛАХ ПОЧАЛИСЬ ЕКЗАМЕНИ
Спокійна, ділова обстановка

Середня школа №1. 11а вид
ному місці вивішено розклад 
переводпих та випускних екза
менів. Всюди в коридорах зак- 

; лики, плакати, червоні прапо- 
■ ри. Підлога встелена килимами 

і доріжками. На вікнах—квіти. 
Святкового вигляду набрали 
класні кімнати.

Старанно підготувались до 
екзаменів педагоги й учні. Тут 
вчасно організовувались кон
сультації, читались лекції для 
старшокласників. Комсомольці 
багато доклали зусиль, щоб 
створити в школі спокійну і 
ділову обстановку, щоб всі уч
ні могли успішно складати ек
замени,

Стрілка годинника набли
жається до 9. Дзвінок. Святко
во одягнені учні вишикува
лись на лінійку. Директор шко
ли Артем Андрійович Малоок

Єдине прагнення
Організовано прийшли на ек

замени учні середньої школи 
№ 2. Спокійно сіли вони за 
парти і столи. Кожен учень і 
учениця, звітуючи перед Бать
ківщиною, прагне порадувати 
її міцними знаннями.

Ретельно готувались до екза
менів випускники 10 класу.

внесли по одпому центнеру 
аміачної селітри, 1,5 центнера 
суперфосфату і по 2 центнери 
торфяної крошки.

При другому підживленні (з 
12 по 16 червня) впесли на 
кожен гектар по 0,5 центнера 
аміачної селітри, по одному 
центнеру суперфосфату, по 0,6 
калійних добрив і по 2 цент
нери торфяної крошки.

Третє підживлепня провели 
з 3 по 6 серпня. На гектар 
внесли по одному центнеру 
суперфосфату, 0,5 центнера ка
лійних добрив і по 2 центнери 
торфяної крошки.

Добрива зароблювали в бо
розни на глибину 10 саптп- 
метрів. Борозни проводили сап
ками з обох боків рядків. При 
першому підживленні добрива 
вносили на віддалі 10—12 сан
тиметрів від рослин, а при дру
гому та третьому—не ближче 
15—22 сантиметрів.

Догляд за буряками не при
пиняли до початку збирання 

привітав учнів з початком ек
заменів, побажав успіху.

Після другого дзвінка шко
лярі заповнили класні кімнати. 
Здають екзамени 11 класів.

У великому заді йдуть екза
мени на атестат зрілості. Деся
тикласники пишуть твір з ук
раїнської літератури. Ось за 
столом Анатолій Перепадя. Він 
обрав тему: «Дружба народів 
СРСР в українській радянській 
літературі».

Відмінниця Алла Доброволь- 
ська вирішила написати твір 
на тему «Заклик до револю
ційної боротьби проти панства 
й царизму в творах Т. Г. Шев
ченка».

З першого дня екзаменів у 
середній школі №1 відчуваєть
ся спокійна і ділова обстанов
ка. Учні прагнуть показати 
свої глибокі знання.

Борис Альошин, Олександр Ок- 
сенгендлер, Надія Давпденко, 
Іпна Тимченко підійшли до ек
заменів з відмінними оцінками. 
І тому вони почувають себе 
впевнено.

20 травня десятикласники 
писали твір з російської літе
ратури.

врожаю. У самий останній пе
ріод росту буряків (серпень — 
вересень), коли проходить най
більший ріст коренів і нагро
мадження цукру, ми провадимо 
глибоке підпушування і про
полку.

Всього за літо було проведе
но п'ять підпушувань у такі 
строки: перше—після перевір
ки і першого підживлення (з 
27 по 29 травня), друге—після 
другого підживлення (з 14 по 
17 червня), третє—після черго
вого підживлення (з 5 по 8 
серпня), четверте—з 18 по 25 
серпня і п'яте—з 5 по 8 ве
ресня.

Для боротьби з шкідниками 
ланка обкопала ділянку ловчи
ми канавками, а на посівах 
розставила коритця з шумую
чою мелясою.

Після перевірки і до самого 
збирання густота насадження 
становила 108 тисяч коренів на 
гектарі.

П. Андрійчук, 
ланкова колгоспу імені Леніна, 

Заболотівського району, 
Станіславської області.

Листи до редакції 

Підгорний „ремонтує"
Ще в 1950 році по вулиці 

Клари Цеткіп збудовано дере
в'яний будинок. За коштори
сом він повинен бути поштука
турений всередині і обкладений 
зовні цеглою.

Ці роботи будівсльпо-моптаж- 
не управління тресту «Укр- 
вуглемонтаж» почало лише в 
цьому році. Десятник т. Иід- 
горний почав ремонт будинку 
з викидання простінків у кори
дорах. В одній половині друго
го поверху він уже викинув 
простінок.

Па вимогу жильців постави
ти простінок на місце т. 11ід- 
горний відповів: «Поставимо 
простінок тоді, коли закінчимо 
ремонт».

Коридор уже побілений, а 
простінка так і не поставили. 
Відсутність коридори пе дає 
змоги жильцям закривати свої 
квартири, або коли хочеш за
крити, то повинен мати стіль
ки замків, скільки у твоїй 
квартирі дверей. Сподіваємось, 
що начальник управління 
т. Бек подбає про створення 
нормальних умов для жильців 
будинку.

Якимвнко, 
ревізор безпеки руху 

Бандаківського вуглерозрізу.
—

Футбольний 
майданчик... під 

вікнами
Хороший гуртожиток у бу- 

' діведьнпків Київської будівель- 
і но монтажної дільниці, що міс

титься в селищі Перемога по 
вулиці Маяковського.

Але подвір'я біля гуртожит
ку дуже забруднене. Жодного 
деревця тут не посаджено, не 
думають садити тут і квіти.

Молоді робітники бажають 
пограти у волейбола, футбола. 
Але тут додумались обладнати 
футбольний майданчик під вік
нами гуртожитку. 1 тому часто 
чути брязкіт шибок від фут
больного м'яча. А буває, що й 
радіо та електропровода від йо
го удару рвуться. Тоді замов
кає радіо і гасне світло в квар
тирах.

Керівникам дільниці і комен
дантові гуртожитку слід було 
поглянути хоч би за 200 мет
рів від житлових приміщень. 
Там на плацу можна обладнати 
хороший волейбольний і фут
больний майданчики. Тоді ро
бітники зможуть культурно 
проводити дозвілля, а громадя
ни спокійно почуватимуть себе 
в квартирах.

X Черниш.

Слідами 
неопублікованих 

листів
Робітники, які проживають в 

селищі Перемога, надіслали до ре
дакції газети „Більшовицька прав
да" листа, в якому розповідають 
про антисанітарний стан будинку 
і подвір'я, що міститься по вули
ці Польова № 4 і належить Олек
сандрійському будівельно-монтаж
ному управлінню тресту „Укр- 
вуглемонтаж".

Як повідомив редакцію заступ
ник керуючого трестом т. Хаха- 
новський, факти, наведені в листі, 
відповідають дійсності. Начальни
ка управління т. Бека зобов'язано 
негайно навести порядок в будин
ку і подвір'ї, а також обгородити 
двір.
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Футбольні змагання у 1952 році
Футбол—один з найпопулярні- 

ших видів спорту в СРСР. Із ро
ку в рік зростає у нас число фут
больних команд, все більше від
бувається футбольних змагань на 
першість районів, міст, областей, 
союзних і автономних республік. 
У минулому році кількість тих, 
що займаються футболом, пере
вищила мільйон чоловік. Лише в 
грах на Кубок СРСР взяло участь 
понад 17 тисяч команд. В цій ма
совості—сила радянського фут
болу.

Настав літній спортивний се
зон. Фізкультурним організаціям 
належить створити нові команди 
на підприємствах, в учбових зак
ладах, установах, колгоспах і рад
госпах, зразково провести фут
больні змагання.

Всесоюзний комітет у справах 
фізкультури і спорту розробив на 
поточний рік широкий план захо
дів по футболу. Значно більше 
змагань вирішено практикувати в 
районах і містах.

Так само, як і в минулому ро
ці, будуть проведені розиграші 
першостей та кубків областей, 
країв і республік, добровільних 
товариств і відомств. Планом на
мічено проведення Всесоюзних 
змагань по футболу для найсиль
ніших команд майстрів, юнацьких 
і колгоспних команд і розиграш 
Кубка Радянського Союзу.

Інакше в цьому році проводять
ся змагання по футболу для най- 
сильніших команд майстрів кла
сів „А* та „Б".

Попередні товариські змагання 
найсильніших команд класу „А" 
уже почались. Вони мають на ме
ті краще підготувати футболістів 
до розиграшу першості СРСР, що 
є одним з важливих заходів для 
дальшого підвищення класу гри 
радянських футболістів.

Змагання проводились в чоти
рьох підгрупах.

Команди, що зайняли перші і 
другі місця в цих підгрупах, а 
також футболісти збірної Москви 
візьмуть участь у фінальних зма
ганнях, що почались у столиці 
нашої Батьківщини.

Це почесне право завоювали 
вісім найсильніших колективів. 
Серед них—футболісти Централь
ного Будинку Радянської Армії, 
Військово-Повітряних Сил, дина- 
мівці Москви. Ленінграда і Мін
ська, команди „Спартак" (Москва), 
„Зенит" (Ленінград) і „Крьілья 
Советов" (Куйбишев).

Переможець заключних змагань 
буде нагороджений призом Комі
тету в справах фізичної культури 
і спорту при Раді Міністрів СРСР.

20 червня почнеться розиграш 
першості Радянського Союзу для 
15 команд класу „А". На відміну

КРИТИКА! БІБ ЛІОГРАФІЯ

Книга про подвиг радянських шахтарів
Роман лауреата Сталінської пре

мії Бориса Горбатова „Донбас"*) 
присвячений темі зародження і 
розвитку стахановського руху.

В центрі твору—доля двох юна
ків—друзів Віктора Абросимова 
та Андрія Воронька, які почали 
своє трудове життя в 1930 році. 
Саме тоді будувались перші гіган
ти соціалістичної індустрії, відбу
валась колективізація сільського 
господарства, країна набирала 
небачених темпів.

У юних друзів захоплювало 
дух, коли вони думали ким їм 
бути: моряками або льотчиками, 
полярниками або кінооператорами. 
В долю юнаків втрутилось саме 
життя. їх викликали в райком 
комсомолу. Секретар райкому 
повідомив:

—Товориші! В Донбасі прорив!
Юнаки поїхали в Донбас. Шах

тарська праця вимагає наполегли
вості, вміння. Шахта „Крута Ма
рія", куди потрапили друзі, стала 
перевіркою їх волі, сили, характе
ру. Більшовицький характер загар
товується лише в боротьбі з труд
нощами. Перші невдачі не злама
ли рішучості Андрія. Він наполег
ливо оволодіває професією вибій
ника.

*) Б. Горбатов. „Донбасе", ро
ман. Журнал „Новий мир", 
№ 1-3, 1951 р, 

від минулих років гри будуть про
ведені в один круг у Москві, що 
дасть можливість значно скороти
ти час на переїзди команд і збіль
шить час на навчально-тренуваль
ну роботу в колективах.

Внесено зміни і в проведенні 
змагань команд майстрів класу 
-Б".

Спочатку гри будуть проведе
ні в трьох підгрупах: у Харкові, 
Іванові та Баку. Змагання поча
лись з середини травня.

Команди класу „Б", що займуть 
перші три місця в підгрупах, 
зустрінуться в Ленінграді, у грах 
за перше-дев'яте місця. Ті, що 
займуть в підгрупах останні міс
ця, зустрінуться у місті Горько- 
му у грах за місця, наступні за 
дев'ятим.

Так само, як і в минулому році, 
положенням Всесоюзного комітету 
передбачено перехід у клас „Б* 
команд класу „А", що займуть 
три останні місця. їх місця в кла
сі „А" займуть команди, що одер
жать перші три місця в класі „Б“.

Найбільш масовим всесоюзним 
змаганням по футболу буде розиг
раш Кубка СРСР. Почався цей 
розиграш 8 травня, а у вересні в 
боротьбу за Кубок вступлять 
команди майстрів.

Планом передбачено виїзди 
команд класа „А" та „Б" у най
крупніші промислові центри на
шої країни для проведення това
риських зустрічей з місцевими 
командами.

Щоб успішно здійснити наміче
ні змагання по футболу, необхід
но своєчасно підготувати стадіо
ни, спортивні майданчики, фут
больні поля до змагань. Слід ство
рити постійні спортивні споруди 
для тренувальної роботи, особли
во в колгоспах і при середніх 
школах.

Великі завдання стоять перед 
фізкультурними організаціями і в 
галузі поліпшення навчально-тре
нувальної і політико-виховної ро
боти в командах. Це в значній 
мірі залежить від громадських 
інструкторів по футболу, з якими 
необхідно регулярно проводити 
семінари і консультації, передава
ти досвід кращих тренерів, забез
печити громадських тренерів ме
тодичною літературою. Важливу 
роль у чіткому проведенні зма
гань по футболу відіграють судді, 
які також повинні пройти підго
товку і перепідготовку.

Футбольний сезон цього року 
буде сезоном дальшого розквіту 
цього виду спорту, підвищення 
класу гри радянських футболістів.

В. Гранатній, 
заслужений майстер спорту.

Початок трудового життя дру
гого юнака Віктора склався інак
ше. Не досить терпеливий юнак 
злякався труднощів. Мріючи про 
щастя і славу, Віктору здалося, 
що не тут, на шахті, прийдуть до 
нього трудове щастя і комсомоль
ська слава. І він тікає з шахти. 
Від ганьби врятовує його Андрій. 
Догнавши Віктора в дорозі, він 
переконує друга повернутися на 
шахту.

Юнаки досягли своєї мети, ста
ли чудовими майстрами вугілля. 
Але автор не на цьому зосеред
жує увагу читача. Головне в ро
мані „Донбас"—розкриття процесу 
формування характера молодої 
радянської людини.

—Спершу людиною стань! Бу
деш людиною—станеш і вибійни
ком,—говорить Віктору потомстве- 
ний шахтар комуніст Прокіп 
Максимович Лісняк.

Самовіддана праця, поради 
старших, досвідчевих гірників 
допомагають Віктору стати справ
жньою радянською людиною. Ав
тор вдало показує цей процес 
виникнення нового, соціалістично
го ставлення до праці.

Молодих новаторів палко під
тримує представник старої шах

Американські солдати 
не хочуть воювати в Кореї
В американському місті Сіетлі 

(штат Вашингтон) поліції після 
І багатьох зусиль вдалося запобігти 

самогубству 21-річного солдата 
американської армії Джека Мед- 
сена, який намагався кинутися з 
будинку місцевого готелю.

Коли поліцаї наблизилися до 
і Медсена, який стояв на виступі 
5 стіни готелю „Олімпік отель“ на 

височині десятого поверху, сол- 
' дат кілька разів крикнув „Відій- 
і діть, або я сплигну. Я краще вмру 
і тут, ніж у Кореї".

(ТАРС).
--------Ф--------Нижня палата японського парламенту схвалила реакційний законопроект

ТОКІО. (ТАРС). 15 травня 
нижня палата японського пар
ламенту схвалила законопро
ект про так зв. „запобігання під
ривній діяльності". Проти проекту 
голосували представники всіх 
опозиційних партій. До цього 
законопроект був схвалений юри
дичною комісією нижньої палати 
з неістотними змінами.

Комітет боротьби проти репре- 
I сивного законодавства, якийскла- 
I дається з представників політич

них партій, демократичних і проф
спілкових організацій, надіслав 
японському урядові протест про
ти репресивного законодавства і 

; вирішив організувати 23 травня 
в Токіо масовий мітинг протесту.В англійському парламенті

Лейборист Емріс Х'юз спитав у 
і палаті громад парламентського 
| заступника міністра оборони 
і Найджела Берча, як англійський 
| уряд ставиться до застосування 
і напалмових бомб у Кореї.

Берч намагався виправдати за- 
і стосування американськими війсь

ками напалмових бомб у Кореї.
Х'юз вказав, що „напалмові бом

би без розбору скидалися на села 
і спалювали жінок і дітей... Хіба 
не вірно буде сказати, що ми 
спалюємо людей живцем і нази- 

I ваемо це колективною безпекою".
Берч ухилився від відповіді.

(ТАРС).

тарської гвардії Прокіп Лісняк, 
який передає Андрію і Віктору 
свій досвід і знання.

В день, коли Віктор готується 
дати рекордний видобуток вугіл
ля, шахту облетіла звістка про 
чудове досягнення Олексія Ста- 
ханова. Ця звістка викликає у 
героїв роману новий приплив 
енергії, прагнення довести, що 
справа не в окремих рекордах. 
Недовго трим’ався і рекорд Вікто
ра. Чудових успіхів добилося 
багато шахтарів. Ростуть ряди 
стахановців. Рух стає всенарод
ним.

В романі „Донбас" вдало пока
зано керівну і направляючу роль 
більшовицької партії, яка органі
зовує маси на боротьбу за нові 
методи і форми праці.

Особливо хвилююча сцена зуст
річі Андрія Воронька, який став 
парторгом шахти, з товаришем 
Сталіним. Великий вождь по-бать
ківському підтримав стахановців, 
геніально розкрив джерела цього 
всенародного руху.

Твір Бориса Горбатова викли
кає великий інтерес серед моло
дих читачів. Він допоможе вихо
ванню молодих шахтарів, буді
вельників, нашої молоді.

Ю. Александров.

Для залізничного транспорту Китайсько? Народної Республіки, 
що швидко розвивається, потрібні кваліфіковані кадри. їх готують ба- 
гаточисельні спеціальні учбові заклади.

На знімку: учнівська молодь технічної школи в м. Дальнім на 
практичних заняттях у залізничних майстернях.

Фото Китайського фотоагентегва.
Прескліше ТАРС.

Черговий провал американо-англійського блоку
У Комісії в питанні

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). 8 сесія
Комісії в питанні про права лю
дини розглянула проекти статей 
про працю Міжнародного пакту 
про права людини, які потім бу
дуть передані на затвердження 7-ї 
сесії Генеральної Асамблеї ООН. 
Радянська делегація внесла по
правки до статей про право лю
дини на працю. Дискусія в питан
нях про право людини на працю 

і і про умови праці була яскравою 
і демонстрацією небажання країн 

американо - англійського блоку 
прийняти статті, що гарантують 
кожній людині її право на працю. 
Представники СРСР наполягали 
на тому, щоб проекти відповідних 
статей Міжнародного пакту мали 

! цілком чіткі і ясні положення 
І про гарантоване право кожної 
| людини на можливість заробляти 
, собі на життя працею, вільно нею 

вибраною.
Радянські поправки знайшли 

палку підтримку з боку делегатів 
ряду країн. Незважаючи на оп!р 
делегацій США і Англії, комісія 
прийняла чотири радянські по
правки до статей про право на 
працю і про умови праці.

Гостра боротьба розгорнулася 
І при обговоренні радянської по-Американське командування продовжує розправу з військовополоненими на острові Кочжедо

За повідомленням кореспондента 
агентства Юнайтед Пресе, новий 
начальник табору військовополо
нених солдатів корейської армії і 
китайських народних доброволь
ців на острові Кочжедо бригад
ний генерал Боутнср почав про
водити „жорстоку" політику що
до військовополонених. З пові

ПОВІДОМЛЕННЯ
21 травня, о б годині вечора, в залі засідань міськкому КП(б)У 

відбудеться нарада керівників гуртків, консультантів сітки партійної і 
комсомольської освіти, представників міськкому КП(б)У та міськкому 
ЛКСМУ.

Порядок денний наради—про підготовку і проведення підсумко
вих занять в гуртках і політшколах.

Відділ пропаганди і агітації МК КГ1(б)У.

Академія наук Української РСР оголосила прийом до кан
дидатської аспірантури з відривом від виробництва на 1952— 
1953 навчальний рік.

До кандидатської аспірантури приймаються громадяни 
СРСР віком до 40 років, які мають закінчену вищу освіту по об
раній спеціальності і виявили здібності до науково-дослідної 
роботи.

За довідками звертатися до відділу кадрів ОблВНО, міськ 
ВНО, райВНО та обласного управління сільського господарства.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

про права людини
правки про рівну оплату праці 
чоловіків і жінок за рівну працю. 
Ця поправка була прийнята 8 го
лосами проти 5. За поправку го
лосували Єгипет, Пакистан, Чілі, 

і Уругвай та інші делегації. США 
і Англія голосували проти радян
ської пропозиції.

Були також прийняті й інші 
радянські поправки, які передба
чають право на відпочинок і доз
вілля та на оплачувані відпустки. 
Ці пропозиції були прийняті 8 го
лосами, проти голосували чотири 
делегації, в тому числі США.

Представник США, стараючись 
пом'якшити свою чергову пораз- 9 
ку в Комісії у питанні про права 
людини, змушений був голосува
ти за обидві статті в цілому після 
того, як його намагання відхилити 
радянські поправки виявились 
безуспішними. Проте 
США заявив при цьому, що ввя^ 
жае поправки СРСР неприйнятни
ми для своєї країни.

Таким чином, намагання пред
ставників амернкано-англійського 
блоку зірвати розробку Комісією 
в питанні про права людини ста
тей про право на працю і про 
умови праці зазнали провалу.

домлення явно випливає, що зло
чинні порушення Женевської 
конвенції, які виявилися в ма
сових вбивствах і катуваннях 
військовополонених, у випробу
ваннях на військовополонених 
дії бактеріологічної і атомної 
зброї, триватимуть і далі.

(ТАРС).

БК—03901. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 00. Зам. № 60. Т. Б.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, вшавниитв і книжкової торгівлі м. Олекмпдрія, вуа. Шевченка. 57,
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Підносити рівень 
лекційної пропаганди

По нашій Батьківщині
Почесні і відповідальні зав

дання покладені на партійні 
організації міста й району по 
комуністичному вихованню тру
дящих. Вони покликані повсяк
денно підвищувати політичну 
і трудову активність мас, мобі- 
лізовувати свої колективи на 
здійснення взятих робітниками, 

. колгоспниками, працівниками 
МТС і радгоспів соціалістич
них зобов'язань, по виконанню 
виробничих планів підприємств 
та будов, вирощуванню висо
ких врожаїв і дальшого під
несення продуктивності громад
ського тваринництва.

Найважливішою ділянкою 
ідеологічної роботи є лекційна 
пропаганда.

У місті п районі працюють 
лекторські групи міськкому і 
райкому КП(б)У, міське і район
не відділення Всесоюзного то
вариства для поширення полі
тичних і наукових знань, лек
торські групи відділів культос

вітньої роботи, десятки груп 
доповідачів при первинних пар
тійних організаціях.

Сотні лекторів і доповідачів 
ведуть пропаганду ідей марк- 

^зму-ленінізму серед широких 
мас трудящих. Полум'яним 
більшовицьким словом вони 
запалюють їх на нові виробни
чі успіхи, виховують у них 
почуття радянського патріотиз
му, безмежну відданість більшо
вицькій партії Лепіна-Сталіна.

Лектор міськкому КП(б)У 
т. брьомін майже кожного дня 
виступає перед трудящими міста 
з лекціями з історії і теорії 
більшовицької партії, з питан
нями міжнародного становища. 
В гуртожитку, в цеху або на 
будівельній площадці — скрізь 
трудящі з виключною увагою 
слухають дохідливі, насичені 
глибоким ідейним змістом лек
ції т. Срьоміна.

Заслуженою повагою серед 
трудящих користуються лекто
ри лекторської групи відділу 
культосвітньої роботи міської 
Ради тт. Бобилєв, Іванова, Кос- 
тичева. Останнім часом ці това
риші виступали перед робітни
ками, інженерно-технічними 
працівниками і службовцями 
з лекціями на теми: «Сталін
ська дружба народів—джерело 
сили й могутності нашої Бать
ківщини), «Здоровий шлюб— 
здорова сім'я» та інші. Тов. 
Іванова, наприклад, у квітні 
прочитала 4 лекції, а спочатку 
року—12.

Зі змістовними лекціями вис
тупають також дійсні члени 
Всесоюзного товариства для по

Надпланова продукція
Завод «Червоний ливарник» виконання піврічного завдання, 

достроково виконав п'ятимісяч- Багато стахановців вже за
ний виробничий план. Зараз вершили свої шестимісячні 
колектив бореться за дострокове норми.

ширення політичних і науко
вих знань тт. Поиомаренко, 
І’рановський, Агалакова та інші. 
За чотири місяці членами місь
кого відділення прочитано 260 
лекцій.

Проте в лекційній пропаган
ді є ще й ряд серйозних педо- 
ліків.

У міському парткабінеті, на
приклад, рідко читаються лек
ції по історії і теорії більшо
вицької партії для товаришів, 
які самостійно вивчають осно
ви маркспзму-ленінізму. Крім 
того, часто порушується цикл 
лекцій.

Значні недоліки мають місце 
також в роботі міського відді
лення товариства (голова прав
ління т. Жарій). Із 7 секцій 
більш-менш планомірно працю
ють лише історична і медична. 
Зовсім припинили свою діяль- 

! ність секції промислово-транс- 
1 портна і радянського права. 
: Тт. Борушек і Шварц самоусу- 
1 нулись від керівництва роботою 

секцій, важливу справу добо
ру, обговорення і виправлення 
текстів лекцій пустили на са- 
моплив.

Окремі лектори і члени това
риства не почувають відпові
дальності за свій почесний обо
в'язок. Такі товариші, як Ма- 
лоок 0., Коломоєць, Титаренко, 
ІПевелюк, ІСлочко, Головко та 
інші зовсім не виступають пе
ред трудящими.

Серйозну тривогу викликає 
стан, що створився у районно
му відділенні Всесоюзного това
риства для поширення політич
них і наукових знань. Деякий 
час головою правління тут був 
т. Строгий. Він протягом пів
року ніякої роботи не прово
див, хоч на районних нарадах 
давав багато обіцянок.

Тепер керівництво правлін
ня замінено, але справи від 
цього покищо не змінились.

Важливим завданням партій
них організацій є поліпшення 
лекційної пропаганди серед мо
лоді. Треба повсякденно допо
магати комсомольським органі
заціям у комуністичному вихо
ванні членів ВЛКСМ і неспіл- 
кової молоді, невпинно підно
сити їх політичний і культур
ний рівень.

Поліпшуючи керівництво всі
ма ділянками ідеологічної ро
боти, первинні партійні органі
зації повинні невпинно підно
сити ідейний рівень лекційної 
пропаганди — найважливішого 
засобу комуністичного вихован
ня трудящих.

На „Куйбишевгідробуді“ 
почато роботи в котловані 

греблі
Гідромеханізатори „Куйбишев- 

гідробуду" почали виймання грун
ту з котлована водозливної греблі 
і намив гігантської перемички, 
яка повинна захистити цей котло
ван. До зими буде вийнято з кот
лована греблі 6 мільйонів кубо
метрів землі і намито в лівобе
режну перемичку 5,2 мільйона ку
бометрів грунту.

Алея героїв
У Сталінграді закладена нова 

вулиця—Алея героїв. Це буде ву
лиця - пам'ятник героям Ста- 
лінградської битви. Вона забудо
вана багатоповерховими будинка- 

| ми, прикрашена скульптурами ге- 
I роїв і з'єднає Площу полеглих 

борців з центральною набереж
ною.

Китобійна флотилія „Слава1* 
повернулась на Батьківщину

До Одеси повернулась з полю
вання на китів в Антарктиці кито
бійна флотилія .Слава". Плавання, 
що тривало більше семи місяців, 
успішно завершено. Флотилія ви
добула таку кількість харчового, 
медичного і технічного жиру, яка 
значно перевищує видобуток будь- 
якого з попередніх рейсів, плано
ве завдання і соціалістичне зобо
в'язання.

19 травня перші цистерни, на
вантажені жиром, відправлені за
водам Московської і Харківської 
областей.

250 тисяч гектарів нових 
полезахисних лісових смуг
Колгоспи степових і лісостепо

вих районів Європейської частини 
СРСР заклали нинішньою весною 
близько чверті мільйона гектарів 
нових полезахисних лісових смуг. 
Одночасно колгоспи заклали ве
лику кількість розсадників, які 
дадуть в наступному році більше 
мільярда сіянців різних деревних 
і кущових порід.

Кредити колгоспам
В нинішньому році колгоспам 

Волині відпущено кредитів на ку
півлю худоби 4,3 мільйона карбо
ванців і на капітальне будівниц
тво—10,5 мільйона карбованців, 79 
тисяч кубометрів лісу і багато 
інших будівельних матеріалів.

Новими успіхами в труді відповімо 
на заклик грузинських шахтарів!

Вступаємо у соціалістичне змагання
У бригадах і змінах Бай- 

даківського вуглерозрізу жваво 
обговорюється лист шахтарів і 
шахтобудівників Грузинської 
РСР до Голови Ради Міністрів 
СРСР товариша Сталіна.

Гірники, вступаючи в соціа
лістичне змагання, беруть на

За високі темпи і якість будівництва
На дільницях будівельного 

управління селища Димитрове 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ» обговорюється лист шахта
рів і шахтобудівників Грузин
ської РСР товаришеві Сталіну.

Будівельники дають слово 
ще вище підвести темпи і якість

Експериментальний цех київсь
кого заводу „Точелектроприлад", 
керований лауреатом Сталінської 
премії Сергієм Федоровичем Цех- 
мистренком, достроково виготовив 
і відправив частотоміри для Куй- 
бишевської ГЕС. Тепер колектив 
цеху виконує нове замовлення 
„Куйбишевгідробуду".

На знімку: лауреат Сталінської 
премії С. Ф. ЦЕХМ1ІСТРЕНКО 
(праворуч) дає завдання токарю- 
стахановцю Борису Івановичу БА
РА НОВУ.

Фото Ф. Федорова.

Екзамени в школах України
В усіх 29 тисяч 506 початкових, 

семирічних і середніх школах 
Радянської України 17 травня 
закінчився навчальний рік. Для 2 
мільйонів учнів перших-третіх 
класів настали канікули. Для 4 
мільйонів 579 тисяч учнів з 4 по 
10 клас, 20 травня почалися гіере- 
водні і випускні екзамени.

Екзамени на атестат зрілості 
складають 63 тисячі учнів—на 20 
тисяч більше, ніж торік. Крім то
го складають екзамени близько 
21 тисячі юнаків і дівчат, які нав
чаються без відриву від вироб
ництва в школах робітничої моло
ді. •

Знатний муляр Іван Рахманін 
— у Закарпатті

На будови в Мукачеве прибув 
знатний муляр країни, лауреат 
Сталінської премії Іван Рахманін. 
Він передає закарпатцям свій 
досвід стахановської кладки цег
ли.

себе нові підвищені зобов'я
зання і наполегливо борються 
за їх здійснення.

Колектив розрізу, достроково 
викопавши п'ятимісячний план, 
докладає зусилля, щоб раніше 
строку реалізувати піврічне ви
робниче завдання.

робіт, поліпшити якісні показ
ники виконання плану, ефек
тивніше використати техпіку.

Колектив управління завер
шує виконання п'ятимісячного 
плану будівельно-монтажних ро
біт.

В ході соціалістичного зма

Замовлення будов комунізму 
виконуються достроково

Колектив Дніпропетровського 
заводу будівельних машин від
правив будівництву Куйбишевсь- 
кої ГЕС 15 транспортерів, запла
нованих на кінець третього квар
талу, На два місяці раніше стро
ку відвантажено 5 повноповорот- 
них підйомних кранів будівникам 
Каховської ГЕС. Достроково ви
конав замовлення „Куйбишевгід
робуду" на виготовлення партії 
верстатів колектив верстатобудів
ного заводу імені Кагановича.

Підготовка до приймання 
зерна нового врожаю

На елеваторах і пунктах „За- 
готзерно" Одеської області закін
чується підготовка до приймання 
зерна нового врожаю.

Особлива увага приділяється 
механізації розвантаження зерна. 
На Любашівському пункті „Загог- 
зерно" організується конвейерна 
система розвантаження зерна од
ночасно в кількох місцях. Це 
дасть можливість протягом трьох- 
чотирьох хвилин зразу розванта
жувати 18 автомашин.

На Хащеватському, Сербсько
му і інших елеваторах встанов
люються додатково потужні пере
сувні дізельелектростанції „ЖЕС 
—65". В два рази збільшується 
кількість транспортерів, самопода
вачів та інших механізмів, з допо
могою яких розвантажуватиметь
ся зерно. _

Підшипники з дерева
Раціоналізатори Краматорського 

машинобудівного заводу ім. 
Орджонікідзе тт. Бугай і Зелен- 

1 ський розробили новий тип під
шипників. На їх виготовлення 
вовн вживають дерево—граб або 
акацію. Для надання підшипникам 
міцності і еластичності їх прова
рюють у веретенному маслі. Де
рев'яні підшипники в 25 разів 
дешевші металевих.

Пам'яті Авіценни
Громадськість Волині готується 

широко відзначити тисячоріччя я 
дня народження великого таджиць
кого вченого - енциклопедиста 
Авіценни. У Луцьку організовано 
виставку літератури про його жит
тя і діяльність. На підприємствах, 

і в установах і навчальних закла- 
| дах міста читаються лекції про 

великого вченого.
(РАТАУ).

ІІо-стахановському трудяться 
екскаваторники Леонід Хомич, 
Іван Горовецькпй та Андрій 
Смешко. Вони систематично 
виробляють по півтори норми.

П. Решетняк, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

гання ширяться ряди стаханов
ців, новаторів виробництва, які 
успішно оволодівають новою 

| технікою.
Так, екскаваторники тт. Тен- 

дюк і Величко при нормі 1.300 
І дають щозміни 2.100—2.300 

кубометрів. С. Петров.
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У міськкомі КП(б)У
20 травня в залі міського 

комітету партії відбулася нара
да кандидатів в члени ВКІІ(б).

На нараді з доповіддю про 
значення кандидатського стажу 
виступила секретар міськкому 
КІІ(б)У т. Рпжова. Вона від
значила, що первинні партійні 
організації поліпшили роботу 
по вихованню молодих кому
ністів та безпартійного активу, 
внаслідок чого за чотири мі
сяці цього року в ряди більшо
вицької партії вступили 44 
чоловіки, із яких кандидатами 
в члени В1Ш(б)—22 чоловіки. 
В числі прийнятих кандидата
ми в члени партії стахановці:

електрозварник електромонтаж
ного управління т. Пономарьов, 
кріпильник шахти №2 т. Мп- 
тюрин, начальник дільниці 
управління будівництва жител 
тресту і ілександріявуглероз- 
різ» інженер т. Гусак, почес
ний шахтар т. . Іаріонов та 
іпші.

Однак, в окремих парторга- 
пізаціях у виховній роботі се
ред комуністів та безпартійних 
активістів с ще серйозні недо
ліки. Про це свідчить той факт, 
що в міській парторганізації 
залишається частина товари
шів зі значно простроченим 
кандидатським стажем. ІІедос-

I татньо налагоджена робота з 
молодими комуністами в пар- 
торганізаціях: будівельного
управління тресту «Одексан- 
дріявуглерозріз (секретар т. Ко- 
лузанов), тресту Олександрія- 
вугілля (секретар т. Лосіпа), 
швейної фабрики (секретар 
т. Головань), шахти ЛІЗ (секре
тар т. Сиротепко) та деяких 

' інших.
Керівники цих та інших пар

тійних організацій повинні 
зробити з цього висновки і 
найближчим часом значно по
ліпшити виховання молодих 
комуністів і безпартійних акти
вістів.

Одеський завод ім. Січневого повстання одержав почесне замов 
лення—виготовити п'ятитонні автомобільні підйомні крани для будів 
ництва висотного будинку Палацу культури і науки в Варшаві. Колек 
тив заводу зобов'язався достроково виконати замовлення.

На знімку: фарбування кранів, які будуть відправлені на будів 
ництво Палацу культури і науки в Варшаві.

Фото А. Фатєева (Прескліше РАТАУ).

На комсомольські теми

До підсумкових занять — готові
Готуватися до підсумкових за

нять в комсомольській політ- 
школі по впвчепню суспільно- ! 
го і державного устрою СРСР 
при парторганізації управлін
ня будівництва жител тресту 
«Олександріявуглерозріз» ми 
почали кілька місяців тому.

Вивчаючи програмовий мате
ріал, в політшколі весь час 
проводилось повторення прой
деного. Такий метод занять 
цілком виправдав себе: пере
важна більшість слухачів добре 
засвоїла програму.

Комсомольці тт. Боровський, 
Возний, Кобеляцький, Липчин- 
ська та іпші протягом року не

Комсомольська організація 
артілі «Шлях до комунізму» за 
останні місяці значно зміцніла 
організаційно і поповнилась но
вими членами В.1КСМ із числа 
активу колгоспної молоді.

Юнаки і дівчата—комсомоль
ці в дні весняних польових ро
біт особистим прикладом і пал
ким словом агітатора ведуть за 
собою молодь артілі і всіх кол
госпників на боротьбу за вро
жай і дальше піднесення про
дуктивності громадського тва
ринництва.

Насамперед комітет ЛКСМУ 
подбав про правильну розста
новку комсомольців на впрі-

ідеш любою степовою доро
гою—від Мелітополя, Херсона, 
Кіровограда, Сіваша, і всюди 
за багато кілометрів до Кахов
ки відчувається подих великої 
будови. По новій стальній 
магістралі від Федорівки без
перервно рухаються ешелони 
з машинами, обладнанням, ма
теріалами. На шляху від Кри
вого Рогу над ріками, долина
ми, ярами повисли на ажурних 
опорах провода. Електрична 
енергія Дніпрогеса тече по но
вій 143-кілометровій високо
вольтній трасі. Сплетіння про
водів і шляхів сходяться біля 
Каховки, де споруджується 
гідровузол.

Обширпа і велична централь
на будівельна площадка! Ще 
рік тому тут були піщані пус
тирі, радгоспні сади і вино
градники та, притулившись до 
берега, стояло кілька приземис- 

зробили жодного пропуску за
нять, тому й знання у них 
міцні, грунтовні. Характерно, 
що ці слухачі, добре навчаю
чись в політшколі, багато ува
ги приділяють проведенню агіта
ційно-масової роботи серед тру
дящих на дільницях, де вони 
працюють.

Активно проходять у нашій 
політшколі співбесіди по вив
чених темах. Раніше серед слу
хачів зустрічались товариші, 
які не вміли правильно формулю
вати і висловлювати свою дум
ку. В період між заняттями я 
розмовляв з ними, навчав, як 
конспектувати прочитане, як

Вожаки колгоспної молоді
| шальних ділянках колгоспного 
і виробництва. Особливу увагу 

ми приділяємо польовим брига
дам: там зараз працює 6 ком- 

. сомольців.
Зразки самовідданої праці по

казують комсомольці Микола 
Федоренко, Андрій Тяглий та 
Микола Шеляшко. Працюючи 
трактористами, вони на своїх 
машинах щоденно виконують 
норми виробітку на 120 про
центів.

Діяльну участь комсомольці 
1 беруть в агітаційно-масовій ро

боті серед хліборобів. Агітатори 
Олександра Іванова, Василь 
Глущенко та Марфа Федоренко

ЛИСТИ З ВЕЛИКИХ БУДОВ КОМУНІЗМУ

На берегах Дніпра
тих хат. Нині тут виграють на 
сонці яскравими барвами бу
дівлі житлових будинків, під
приємств, теплової електростан
ції. На голубому фоні неба 
вимальовуються башти бетон
ного заводу. Над кам'яними і 
дерев'япими корпусами будов 
задрали свої довгі хоботи під
йомні крани. Густа сітка про
водів від підстанцій і трансфор
маторних кіосків простягну
лась в різні кінці. У вечірній 
час делеко-далеко видно загра
ву вогнів Каховської будови.

Впроваджуючи потоково-роз- 
членований метод будівництва, 
запропонований Академією 
архітектури Української РСР, 
будівники за рік спорудили 
понад 300 будинків міста, яке 
одержало назву Нова Каховка,

Населення міста будівель
ники всіх професій, екскава
торники і трактористи, інже

відшукати головне і найважли
віше в тексті. Тепер всі слу
хачі беруть активну участь в 
обговоренні питань з історії со
ціалістичної держави.

До початку підсумкових за
нять в сітці комсомольської ос
віти міста залишилося пебагато 
часу. Цей період ми викорис
товуємо для глибокого повто
рення вивченого матеріалу з 
тим, щоб забезпечити слухачам 
міцні й сталі знання, підготу
вати їх до вивчення історії 
більшовицької партії.

І. Челапко, 
керівник політшколи.

щоденно бувають в рільничих 
1 і тракторній бригадах. Там вони 

читають газети, проводять бе- 
I сіди па політичні і сільсько

господарські теми, випускають 
польовки. В бригадах є бібліо- 
течки-пересувкп, туди достав
ляються газети, журнали.

Почуваючи відповідальність 
за долю врожаю 1952 року, 
комсомольці і молодь зроблять 
все для виконання соціалістич
них зобов'язань по вирощу- 
вапшо високих врожаїв всіх 
сільськогосподарських культур 
і піднесення продуктивності 
громадського тваринництва.

Г. Черніенко, 
секретар комітету ЛКСМУ.

нери і механіки, геологи і 
гідротехніки, залізничники і 
річковики, вчені і студенти. 
Всі вони зайняті однією вели
кою справою: ведуть підготов
ку до спорудження гідроелек- 
тровузла. На березі Дніпра воз- 
водяться причали, а тим часом 
мостовики прокладають 15-кі- 
лометрову дорогу від Каховки 
до центру будови. Розвідувачі 
опускають на ЗО-метрову гли
бину досвідний кессон—вели
кий залізобетонний дзвіп. За 
допомогою кессона будуть вив
чені грунти, до ляжуть основи 
гідротехнічних споруд. Гідро- 
спецбудівники створюють в 
товщі дніпровських берегів це
ментовану завісу, що запобігає 
втечі води із водосховища. Бу
дівельники підсобних підпри
ємств . розробляють кар'єри, 
споруджують всілякі майстерні, 
два автоматизованих бетонних

Славні діла шахтарів
Сотні тонн вугілля понад 

план видають на-гора гірники 
шахти № 2. Колектив успішно 
бореться за дострокове вико
нання піврічного плану. За ос
танні дні шахта видобуває ву
гілля значно більше встановле
ного завдання. Це результат 
впровадження індивідуальних та 
колективних стахановських пла
нів підвищення продуктивності 
праці, поліпшення організації 
виробництва.

Не використовують можливостей
Сушильно-пресувальний цех 

Байдаківської брикетної фабри
ки—один з крупніших па під
приємстві. Він вирішує долю 
виробничого плану. Проте на
чальник цеху т. Дробот глибо
ко не вникає в питання його 
роботи. А звідси і наслідки. 
Колектив працює нижче своїх 
можливостей.

Обладнання використовується 
не на повну потужність. Ще й 
зараз бувають поламки меха
нізмів, часто виходять з ладу 
шнеки і редлери. Пресуваль
ники і сушильники не закріп
лені за агрегатами, на яких 
вони працюють. Така знеосібка 
породжує безвідповідальність у 
догляді за технікою.

Погано ремонтуються су

заводи та іпші підприємства.
Не окинути поглядом, не 

обійти за день всієї централь
ної будівельної площадки. Во
на безперервно розширяється, 
займаючи все нові й нові діль
ниці на березі Дніпра. Все да
лі і далі продвигаються будів
ники в шпроку заплаву, де на
мічено спорудити водозливну 
греблю, будівлю гідроелектро
станції, шлюз. Бульдозери і 
трактори викорчували тут ба
гаторічні верби, зняли верхній 
рослинний шар, створили дам
би, по яких через багаточп- 
сельні протоки і озера провели 
дороги.

У березні із Миколаєва у 
супроводі криголама прибув у 
Каховку потужний земснаряд 
«Онега». Напередодні першо- 
травневих торжеств земснаряд 
почав риття котлована гідро
станції і плотини. За дві дека
ди тут вийнято понад 300 ти
сяч кубометрів грунту. Два 
земснаряди, які прибули днями 
із Запоріжжя, зайняли на бе
резі Дніпра вихідні рубежі для 
намиву нижньої і верхньої пе

Змагаючись за високі показ- 
I ники роботи, гірники дільниці 

№ 1, якою керує колишній на
валовідбійник т. Шелковський, 
щодня виконують норми на 130 

І —140 процентів.
Злагоджено працює колектив 

дільпиці на чолі з т. Лучко. 
Він щозміни виконує план на 

, 120—150 процентів. У змаган
ні нб відстають зміни тт. Коно- 
ниренка, Гончарова, Черствого.

К. Заривиий, 
працівник шахти № 2.

шильні барабани. Майстри^'. 
Вітік і Хомичснко не дбають 
про високу якість робіт.

Досі лотки, по яких іде бри
кет на сітчатий трансг^;»р, 
не налагоджені. “

Немає догляду за моторами 
пресів, які знаходяться в підва
лах.

Колектив цеху працює непо
гано. Він мас всі можливості 
завоювати в соціалістичному 
змаганні першість, день удень 
поліпшувати кількісні і якісні 
показники. Треба лише навес
ти в цеху більшовицький по
рядок, ліквідувати знеосібку.

І. Проценко, 
пресувальник Байдаківської 

брикетної фабрики.

ремичок, що лівими кінцями 
підійдуть до високого берега, а 
правими упруться в шпунтову 
перемичку і загородять буді
вельну площадку основної спо
руди від поводі.

Гідромеханізатори поспіша
ють виконати відповідальне зав
дання, ба вже в нинішньому 
році дніпробудівцям передба
чається вкласти в основні спо
рудження гідровузла перші ку
бометри залізобетону.

Побуваєш на великих і ма
лих дільницях будівництва, в 
розвідувальних експедиціях, у 
водолазної групи, в кварталах 
споруджуваного міста, на під- 
собпих підприємствах, і всюди 
відчуваєш велику силу, яка 
згуртовує колектив, вчить май
стерності, запалює на подвиги. 
Силою цією є комуністи. Вони 
ідуть в авангарді багатотисяч
ної армії дпіпробудівців, висту
пають організаторами соціаліс
тичного змагання з будівника
ми Півдепно - Українського і 
Північно-Кримського каналів.

А. Богма, 
м. Нова Каховка.
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

Зразково доглянемо посіви цукрових буряків
ЕКЗАМЕНИ В ШКОЛАХ

Відрадний початок
Старанно обробляють 

і зберігають плантацію
Рідьішча бригада Одаркп Пор- 

тас з колгоспу імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, цього 
року зобов'язалася виростити 
на кожному з. 20 гектарів по 
350 центнерів цукрових буря
ків.

Вуряководи бригади наполег
ливо борються за виконаппя 
взятих зобов’язань.. Застосу
вавши всі методи боротьби з 
сільськогосподарськими шкід
никами, вони зберегли росли
ни від пошкоджень і тепер ус
пішно провадять проривку 
рослин. Ця робота вже прове
дена на більшій половині план
тації.

На проривці особливо від
значається ланка Катерини Ми-

хайлової. Колгоспниці цієї лан
ки за день проривають по 0,1 
гектара буряків при нормі 0,07 
гектара.

Не відстають і : пристарілі 
колгоспниці тт. Логвипова та 
Козеренко, які виявили бажан
ня допомогти буряководам в 
обробітку посівів. Вони щодня 
перевиконують завдання.

—Цукрові буряки в моїй 
бригаді,—говорить т. ІІортас, 
—будуть своєчасно та високо
якісно оброблені і збережені 
від шкідників. Зобов'язання, 
дане вождю, міг з честю вико
наємо.

Г. Давніченко,
колгоспник.

Борються за високий урожай
Добре доглядають посіви 

цукрових буряків колгоспники 
артілі імені Калі ні на. Вони 
своєчасно завершили шаровку 
і розпочали проривку. Ця ро
бота вже проведена па 18 гек
тарах буряків.

Високих виробітків добива
ються ланкові Наталія Руден- 
ко та Ганна Маковій. При 
нормі 8 сотих гектара вони 

^проривають 8, 5—9.
Високоякісно працює на

підпушуванні міжрядь цукро
вих буряків тракторист Василь 
Казенко.

Разом з обробітком буряко- 
води пе припиняють боротьби 
з шкідниками.

Самовідданою працею вони 
виборюють високий урожай, 
створюють умови для повного 
виконання взятих соціалістич
них зобов'язань.

І. Руденко,
колгоспник.

Зведення

станом на 20 травня 1952 р. 
(в процентах до плану).

районного відділу сільського 
сосіїодареїна про хід проривки 

і підпушування міжрядь 
цукрових буряків у буряки 

сіючих колгоспах району

Назва колгоспів

О 
33 
СС 
м 
сх1

н

■ о 
е а о 
с а

ім. 18 партконференції 70 100
ім. Калініна 25 67
імені Сталіна

(Бандурівка) 18,7 81
ім. Петровського 10 100
„Перше травня" 10 16
„Заповіт Леніна" 8.5 100
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 5,8 58
ім. Жданова 5,5 58
ім. Ворошилова 5 100
ім. Енгельса 5 80
імені Сталіна

(Ворошиловка) — 100
імені Леніна — 96
ім. Молотова — 50
„Жовтень" — 26
ім. Карла Маркса — 21
„Шлях до комунізму” — 15
ім. 12 р!ччя Жовтня — 4
ім. В. Ульянова — —
„Оборона країни" — —
ім. Щорса — —
ім. Рози Люксембург — —
ім. Будьонного — —
По КорнстІвськІЙ МТС 7,4 66
По Олександрійській

МТС 3 50
1 По району 5,8 58,8

Чепурно, по святковому одяг
неними прийшли цього травне
вого ранку учні середньої 
школи №4. Багато дівчаток 
принесли з собою букети кві
тів і прикрасили ними класні 
кімнати. У кожного піднесений, 

і трохи схвильований настрій.
Рівно о 9 годині пролунав 

дзвінок. Він сповістив про по
чаток екзаменів.

9 клас. Учні щойно сіли за 
парти. Вони складатимуть екза
мен з історії. З асистентом до 
класу заходить викладач історії 
Олександра Васильовна /Карій.

Привітавшись, вона розкла
ла на столі екзаменаційні біле
ти.

Першим підійшов до столу і 
взяв білет Микола Женідопко. 
Він чітко і послідовно розпові
дає про франко-пруську війну 
і падіння Другої Імперії у 
Франції, про англійську буржу
азну революцію XVII століття.

—П'ять,—одностайно вирі- 
! шують екзаменатори.

Спокійно і впевнено відпові
дає Віктор Індюков. При пояс
ненні питань: «Громадянська 
війна в Північній Америці» та 

' «Імперіалізм, як переддень

пролетарської революції» він 
використав класичну літерату- 

I ру, зокрема, твори В. Гюго, 
| періодичну літературу про краї- 

ни пародпої демократії.
Учні виявили міцні знання 

з історії. Всі вони успішно 
склали перший екзамен.

Учні сьомих класів писали 
переказ з української мови 
«На рейках». Охайно і змістов
но написала роботу вихованка 
дитячого будинку Ніна Нау- 
менко. Розповідаючи про бо
ротьбу французьких робітників 
за мир, вона взяла за епіграф 
слова з роману М. Островсько- 
го—«Як гартувалася сталь».

Вдало підібрали епіграфи і 
грамотно написали переказ 
Віктор Луганський, Віталій 
ІПиянов, Катерина Жебровська. 
Жодної поганої оцінки не вис
тавлено за переказ.

Успішно написали диктант з 
російської мови учні четвер
того класу.

Перші дні екзаменів пока
зують, що в цьому році школа 
підготувалась до них значно 
краще ніж у минулому.

С. МІРКОТАН.

Ьез жодної незадовільної оцінки

ЗВЕДЕННЯ
Ш районного відділу сільського господарства про хід сівби бобових,

овочевих культур, кормових корнеплодін та кормових баштанних культур в колгоспах 
району станом на 20 травня 1952 року (в процентах до плану).

посіяно

За годину до початку екза
менів Протопопівську школу 
заповнили учні, вчителі. Вони 

■ з нетерпінням чекали дзвінка. 
Коли він пролунав, учні 
організовано сіли за парти. Два 
четвертих класи написали дик
тант з української мови. Нас
лідки відрадні. 38 учнів одер
жали п'ятірки і четвірки. Без 
жодної помилки, чисто і калі
графічно написали диктант уч
ні Степаненко, Гнатюк, Гпряка 
і Шумська.

П'ятий клас екзаменувався

з арифметики. Задачу і прик
лади розв'язали всі, а учні Ря- 
боконь і Горбатенко склали ек
замени на «5».

Семикласники успішно напи
сали переказ з української мо
ви «Па рейках». Багато учнів 
до цього переказу вдало підіб
рали епіграф.

Міцні знання виявили в пер
ший день екзаменів учні. Тут 
цього дня не було жодної 
незадовільної оцінки.

А. Шафег, 
завуч школи.

Назва колгоспу

ім. Карла Маркса
імені Сталіна (Вороши- 

ловка)
ім: Ворошилова
ім. Жданова
„Заповіт. Леніна"
імені Сталіна 

(Бандурівка)
ім. Енгельса
„Комунар"

„Шлях до комунізму“ 
ім- Петровського 
ім. Щорса
ім. Будьонного
ім. Молотова

дів і* баш- 
.танних

бобових овочів

100 100 100

100 80 45
100 72 111
100 69 100
100 60 100

50 86 100
40 80 105
— 162 •75
— 80 166
— • 80 100
— 80 80
_ 80 22
— ТІ 68

Назва колгоспу

„Жовтень*
ім. Рози Люксембург 
„Перше травня** 
„Шлях до соціалізму" 
ім. Хрущова

і ім. 12-річчя Жовтня
І імені Калініна
імені Леніна

| ім. Володимира Ульянова 
„Оборона країни**

■ ім. 18 партконференції 
ім. 18 з'їзду ВКП(б)
По Олександрійській МТС 
По КорнстІвськІЙ МТС 
ПО РАЙОНУ

посіяно

бобових озочів кормових 
корненло- 
дів і баш

танних

__ 75 100
— 70 48
— 65 100
— 65 56
— 60 100
— 55 33
— 53 100
— 52 60
— 50 120
— 50 100
— 44 56
— 36 100
77 70 81
40 83 92
62 78 86

Вдосталь забезпечимо худобу зеленими кормами
Полтавська область. Механізатори Мишевської МТС приступили 

до обробітку посівів цукрових буряків.
На знімку: тракторист Г. К. Коробка провадить шаровку цук

рових буряків в колгоспі імені Петровського. При нормі ІО гектарів 
він обробляє по 12—15 гектарів.

Фото П. Кекало. Прескліше ’ГАРС.

Нормальний розвиток молод
няку, підвищення продуктив
ності громадської худоби зале
жить від кількості І ЯКОСТІ 110- 
живпих речовин, що містяться 
в кормах. Особливу роль у го
дівлі тварин відіграють білки 
та вітаміни. Чим більше в скла
ді корму цих речовин, тим він 
ПОЖИВНІІППЙ.

Найбільше білків і вітамінів 
утримують молоді зелені росли
ни. 11рп годівлі зеленими кор- 
лами молодняк швидко росте, 
а. доросла худоба різко підви
щує продуктивність.

Переваги зелених кормів над 
іншими науково і практично 
.доведені. На жаль питанню за
безпечення тварин зеленим кор
мом протягом всього пасовищ
ного періоду в багатьох кол-

І госпах .району досі не приділя
ють належної уваги. З цих 
причин втрачається найкращий 
період для одержання високої 
продуктивності від худоби.

Хоч в колгоспах району і 
посіяно на зелений корм 430 
гектарів жита, та з вини ке
рівників і спеціалістів сільсь
кого господарства вона не ви
користовується.

Лише окремі колгоспи раціо
нально використовують жито, 
як корм.

У колгоспах «Заповіт Лені
на», імені Леніна, «Комунар», 

' імені Калініна та інших, де 
худоба особливо відчуває неста
чу в кормах і дає низьку про
дуктивність, жито, посіяне на 
зелений корм, зовсім не вико
ристовується.

Особливо тривожний стан 
створився в колгоспі імені Рози 
Люксембург. Значна частина 
молодняку, продуктивної худо
би і тягла через недостатню 
годівлю перебуває в незадовіль
ному стані. Але голова прав- 

; ління т. ІІилипенко не дбає 
про використання жита, для го
дівлі тварин. Подібпий стан та
кож в колгоспах імені Хрущо
ва,, імені Будьонного та . імені 
Молотова.

Жито, посіяне на зелений 
корм, повинно бути повністю 
використане для годівлі худоби, 
для підвищення її продуктив
ності.

М. Леоненко, 
•оотехиік райсільгоспвідділу.

ПЕРШЕ ЗЕРНО — ДЕРЖАВІ
Колгоспи Яванського району, пи ім. Шверника та ім. Кагановича

1 Таджицької РСР, успішно ведуть здали на заготівельний пункт пер- 
збирання зернових культур. Одно- ші десятки центнерів ячменю но- 

I часно йде обмолот зерна. Колгос- вого врожаю.

СПІЄ БАГАТИЙ УРОЖАЙ ПЛОДІВ
Рясно цвіли сади Киргизької 

РСР. В Омській і Джалал-Абад- 
ській областях, обтяжуючи гілля 
дерев, дозріває цукристий урюк.

і У приферганських районах через 
три-чотири тижні почнеться збір

І скоростиглих яблук.

ЗАКЛАДАННЯ РАННЬОГО СИЛОСУ
На Україні почалось закладан

ня раннього силосу. В колгоспах 
Ізмаїльської, Одеської. Херсонсь
кої і Миколаївської областей за

силосовано перші тисячі тонн ди
коростучих трав і озимого жита 
посіяного на корм худобі.

(РАТАУ).
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Кіно

Фільм про незабутні дні
на екрані кінотеатру нашого 

міста демонструється новий ко
льоровий фільм „Незабьіваемьій 
1919 год“, створений за мотивами 
одноіменної п'єси Вс. Вишневсь- 
кого.

Перед глядачами розкривається 
одна з славних героїчних сторі
нок історії нашої Батьківщини, 
присвячена обороні революційного 
Петрограда в роки громадянської 
війни і показує вирішальну роль 
Леніна і Сталіна в боротьбі за 
Петроград, за перемогу соціаліс
тичної революції.

...Літо 1919 року. Молода Ра
дянська республіка з усіх боків 
оточена ворогами. Імперіалісти 
Англії, Америки, Франції, Японії 
почали воєнну інтервенцію без 
оголошення війни.

Гострого значення набуває Пет
роградський фронт. Англо-амери- 
канські імперіалісти поклали на 
Юденіча завдання нападом на 
Петроград відтягти увагу Черво
ної Армії від східного фронту. 
Білогвардійський корпус генерала 
Родзинка, підтриманий з моря ан
глійською ескадрою, підступив до 
стін Петрограда. А в самому місті 
готують чорну зраду троцькист- 
сько-зінов'евські запроданці, що 
засіли в Комітеті Оборони. Вико
нуючи волю своїх імперіалістич
них хазяїв, вони готують евакуа
цію міста, дають 3,директиву" про 
потоплення Балтійського флоту.

1, як завжди, на найважливіші 
ділянки фронту Ленін і партія на
правляють товариша Сталіна.

—Йосиф Віссаріонович, я ви
кликав вас,—говорить Володимир 
Ілліч,—щоб від імені ЦК просити 
відправитись на Петроградський 
фронт.

—Я готовий виконати доручен
ня партії, —твердо заявляє товариш 
Сталін.

У неймовірно тяжких обстави
нах товариш Сталін залізною ру
кою наводить революційний по
рядок в Петрограді і знімає без
дарних комісарів, ставлеників 
зрадницького військового керів
ництва, припиняє демонтаж воєн
них кораблів, підіймає на бороть
бу робітників, солдат, матросів.

Товариш Сталін прозорливо 
розгадує, що диверсії і заколоти 
організовуються єдиним контрре
волюційним центром і дає дирек
тиву знайти і роздушити цей 
центр. Сліди контрреволюційного 
центру ведуть на квартиру мадам 
Буткевич—дружини начальника 
артилерії Кронштадта полковника 
Буткевича.

Надісланий на Красну Горку 
загін революційних матросів на- 
чолі з Шибаєвим схоплений зако
лотниками. Це викликає радість 
у штабі ворогів. Білогвардійський 
генерал Родзянко диктує наказ 
по Петрограду, в якому за най
меншу непідкору передбачає жи
телям страту через повішення.

Але передчасно радіють вороги. 
Керовані Сталіним загони робітни
ків. солдат і матросів завдають ни
щівного удару по ворогах. Основ
ні сили контрреволюції ліквідова
ні, захоплено багато зброї. В Крон

Бесіди на природничо-наукові теми

Походження людини
Відомо, що релігія виникла в 

найдавніші часи із темних уяв
лень людей про свою власну і 
оточуючу їх природу. Не дивно, 
що релігія перебуває в неприми
римому протиріччі з наукою. Яск
равий приклад протилежності ре
лігійних вигадок і висновків нау
ки дає вивчення питання про по
ходження людини.

Яких тільки казок не вигадува
ли засновники і служителі релі
гії з цього приводу! В найбільш 
давніх розповідях повідомлялось 
про те, що перші люди вилупи
лись із яйця, знесеного якоюсь ди
ковинною птицею, або упали з мі
сяця, або ж висічені богом з ка
меню .. Особливо широкого роз
повсюдження набрали легенди про 
створення людини з глини божест- 

часи громадян-

штадті кораблі революційного 
флоту провели запеклий бій з 
англійською ескадрою. Англійці 
не витримали поєдинку і втікають 
в Копенгаген.

Випровадивши непрошеннх гос
тей, революційні війська після 
жорстокої битви оволодівають і 
Красною Горкою. Загроза Петро
граду ліквідована. Завдання пар
тії і Леніна виконане з честю.

Головна пізнавальна цінність 
фільму полягає в тому, що він 
історично правдиво і художньо 
переконливо розкриває безсмерт
ну заслугу товариша Сталіна як 
організатора і натхненника героїч
ної оборони Петрограда, на конк
ретному матеріалі показує силу і 
велич сталінського стратегічного 
генія.

Глядач бачить товариша Сталіна 
в один з найбільш гострих і на
пружених моментів боротьби за 
перемогу соціалістичної революції. 
Спокійна рішучість, зосередже
ність характеризують дії Йосифа 
Віссаріоновича. Але за цим спо
коєм виразно відчуваються могут
ній революційний темперамент, 
незламна воля, пристрасна думка 
вождя, трибуна, полководця.

Відомі кіноартисти П. Молчанов 
та М. Геловані успішно впорались 
з відповідальним завданням—ви
конанням ролей Леніна і Сталіна. 
Майстерність М. Геловані вияви
лась з новою силою в цьому 
фільмі, де він відтворив образ 
Й. В. Сталіна в 
ської війни.

З великою теплотою змальовані 
в фільмі революційні робітники, 
справжні захисники Петрограда. 
Особливо запам'ятовується яскра
вий, колоритний образ уповнова
женого Особливого відділу моря
ка Шибаєва. У виконанні артиста 
Б. Андреєва Шибаєв—вірний сол
дат революції, розумний, сміливий 
і відважний, до кінця відданий 
справі Леніна—Сталіна. В образі 
Шибаєва автори сценарію і артист 
Б. Андреєв втілили кращі риси 
нашого народу.

Правдиво знайденими художні
ми засобами відтворено на екра
ні розпад сім'ї царського генера
ла Неклюдова. Цей розпад зако
номірний, бо боротьба нового, про
гресивного ламала все віджило в 
тому числі і старі сімейні поряд
ки.

Заслуговує високої оцінки ро
бота кінооператорів Л. Косматова 
і В. Ніколаєва, які особливо яск
раво виявили свою майстерність 
в батальних сценах, відображаю
чих морський бій, десант з моря 
і штурм Красної Горки.

Хоч фільм „Незабьіваемьій 1919 
год“ побудовано на матеріалі 33- 
річної давності, він сьогодні зву
чить надзвичайно злободенно. Він 
ще раз нагадує американо-англій- 
ським паліям війни про немину
чий крах воєнних авантюр. Разом 
з тим він показує безсмерття на
шої революції, могутню, незбори
му силу любимої Батьківщини, ра
дянського народу, керованого пар
тією Леніна—Сталіна.

Ол. Юровський.

Професор Я. Рогинський
вом. Стародавні єгиптяни тверди
ли, що першу людину виліпив бог 
Хнум з глини на гончарному ко
лі. У біблії, священній книзі в 
стародавніх ізраїльтян (євреїв), 
розповідається, як бог Ягве вилі
пив із останків першої людини 
Адама, в якого вдихнув» живу ду
шу". Згодом біблію почали вва
жати священною і христіяни.

Наука повністю спростовує всі 
ці вигадки. Вона нагромадила ве
личезний матеріал, який доводить, 
що людський рід не був створе
ний божественною силою. Людина 
виникла не внаслідок акта чудес
ного творіння, але сформувалася 
природним шляхом протягом ба
гатьох сотен тисяч років, у про
цесі поступового розвитку. Хто ж 
були предки людини і яка причи

рвг ПУЕРТО-РІКО. (Америкєнська колонія). 53 роки експлуатують 
американці населення цього острова, перетвореного в джерело 
постачання США сільськогосподарськими продуктами. В Пуерто- 
Ріко всі галузі господарства належать монополістам США так, як 
і 80 процентів всієї оброблюваної землі. Звідси вони вивозять 
цукор, тютюн, кофе, рис, ананаси. В гой же час місцеве населення вимирає з голоду. Майже третина 
всього населення острова-300 тисяч чоловік—безробітні, 400 тисяч дітей шкільного віку не вчаться 
через відсутність коштів і шкільних приміщень. Добре живеться там лише американцям, чиновникам 
і представникам трестів США.

На знімках: зліва—американці в Пуерто-Ріко. Справа-трущоби, в яких живуть робітники планта
цій зі своїми сім'ями.

Фото з італійського журнала „Віє Нуове“. Прескліше ТАРС.

Будівництво іригаційних споруд у Китаї
Селяни Китайської Народної 

Республіки ведуть активну бо
ротьбу з посухою. Скрізь споруд
жуються водоймища і реоргані- 

і зується режим використання зро- 
! шувальних каналів, що створює 
; умови для одержання високих 
і урожаїв.

У Північному Китаї і Внутріш- 
} ній Монголії селяни почали в бе- 
| резні інтенсивне спорудження во

доймищ і домоглись великих успі
хів. Зараз у Північному Китаї зро- 

і шуюгься 28.250 тис. му (му дорів

Вибори до Ради республіки Франції
ПАРИЖ. (ТАРС). 19 травня 

І оголошено остаточні результати 
і виборів до другої палати фран- 
I цузького парламенту—Ради рес- 

публіки по 36 департаментах мет- 
| рополії. Оцінюючи ці результати, 

всі сьогоднішні паризькі газети 
І відмічають серйозну поразку фа

шистської деголлівської партії 
„об'єднання французького народу" 
(РПФ), яка втратила 29,2 процен
та голосів проти попередніх ви
борів.

В той же час вибори показали 
деяке зміцнення позицій реакцій
них політичних угруповань так 
званих „незалежних" і „селян
ської партії", які підтримують 
політику нинішнього глави фран
цузького уряду Пінея. Однак в

Англійські солдати не бажають воювати в Малайї і Кореї
БЕРЛІН. (ТАРС). Агентство 

АДН передає повідомлення газе
ти „Нахт-експресс* про те, що в 
англійських казармах у Хоттенг- 
рунд у Берлінському районі Кла- 
дов були вивішені нелегальні стін
ні газети і розповсюджені листів
ки протесту проти посилки анг
лійських солдатів, які знаходяться 
в Західній Німеччині, до Малайї і

І па привела їх до перетворення в 
сучасних людей?

Спорідненість людей 
з мавпами

Наука володіє неспростованими 
доказами того, що предками лю
дини були вищі мавпи, спорідне
ні з так званими людиноподібни
ми мавпами. Було б, звичайно, 

І дуже грубою помилкою гадати, 
що предками людини були мавпи, 

і подібні до тих, які нині живуть у 
Південно-Східній Азії (гіббони і 
оранг-утани) або у Африці (го- 
рилли і шімпанзе). Жоден вчений 

( не стоїть на такій точці зору. Ці 
і названі мавпи є дуже зміненими 
і потомками тієї групи предків, із 
! якої виникла в свій кас і людина.

Про спорідненість людини з 
мавпами свідчить багато подібних 
рис в будові їх тіла.

Візьмемо, наприклад, кість мав
пи з її п'ятьма пальцями, з яких 
найкоротший перший, протистав
ляється останнім пальцям. Кож
ний, кому доводилось бачити її, 

нює 1/16 гектара) землі, що ста
новить 11 процентів від загальної 
орної площі. В цьому році буде 
збудовано 194 тисячі колодязів.

У Внутрішній Монголії, де штуч
не зрошення було мало розвину
те, селяни збудують до середини 
травня цього року 160 тисяч коло
дязів, чим збільшать площу зро
шуваних полів на 2.250 тисяч му, 
тобто на 10 процентів.

Успішно йде іригаційне будів
ництво і в інших районах країни.

(ТАРС).

основному склад Ради республіки 
залишився без змін.

Незважаючи на всілякі нама
гання французької реакції, остан
ній не вдалося завдати поразки 
па виборах комуністичній партії. 
В даному разі не допоміг анти
демократичний виборчий закон, 
який встановлює мажоритарну 
систему і блокування реакційних 
партій на шкоду кандидатам ко
муністичної партії. За повідомлен
ням газети „Се суар“, комуніс
тична партія зберегла всі 15 місць 
у Раді республіки, які вона мала 
і до нинішніх виборів.

Дані про вибори в деяких за
морських володіннях Франції ще 
не одержані.

Кореї. Англійська військова комі
сія. направлена в Берлін з Захід
ної Німеччини з метою виявити 
винних, змушена була після три
денних безрезультатних розсліду
вань повернутися назад.

За останні тижні в англійських 
казармах у Західному Берліні було 
розповсюджено більш як 200 та
ких листівок.

| повинен був мимоволі вразитись 
схожістю передніх кінцівок мавпи 
і рук людини. Мозок людинопо
дібних мавп багатий витками; хря
щі, зв'язки і м'язи їх гортані схо
жі з людськими. Те ж саме слід 
сказати про будову коронок ко
рінних зубів, форми вушних ра- | 
ковин і т. п. Ця схожість охоп- ! 
лює також функції тіла. 32 зуби 
в роті мавп (у людини їх теж 32) | 
прорізуються майже в тому по- І 
рядку, що в людини. Вагітність в 
орангів триває 9 місяців, у шим
панзе трохи менше. Видатні дос
ліди академіка Івана Петровича 
Павлова і його учнів показали, ( 
що шімпанзе далеко перевершує 
по своїй кмітливості інших тва
рин, в тому числі навіть вірного 
друга людини—собаку. Було, на
приклад, показано, що шімпанзе 
без будь-якої дресировки (тобто 
без спеціальної виучки) сам при
ходить до того, іцо наповнює во
дою з бака кухоль і заливає цією 
водою вогонь, який перегороджує 
йому шлях до приманки.

Протести в США проти 
позиції американського 

уряду в питанні 
про обмін 

військовополоненими
У Сполучених Штатах тривають 

протести проти позиції американ
ського уряду в питанні про обмін 
військовополоненими в Кореї.

Як повідомляє газета „Дейлі 
уоркер", 5-й щорічний з'їзд орга
нізації „Американці—колишні вій
ськовополонені", що відбувся на 
минулому тижні і на якому були 
присутні 400 делегатів, прийняв 
резолюцію, яка вимагає, щоб аме
риканський уряд погодився л- 
обмін всіх корейських і київ
ських військовополонених на всіх 
американських військовополоне
них. Резолюція була надіслана 
командуванню американськими 
збройними силами на Далекому 
Сході. ф

Газета „Нью-Йорк геральд трі- 
бюн" опублікувала листа відомого 
нью-йоркського юриста Джона 
Холлі Кларка, який також вислов
лює незгоду з позицією Сполуче
них Штатів у питанні про обмін 
військовополоненими. В листі го
вориться: „Питання про військово
полонених, з-за якого наші гене
рали, очевидно, готові ввергнути 
нас у нескінченну війну, здається 
мені таким питанням, яке ми не 
маємо ніяких підстав порушувати... 
Ми не питали наших військово
полонених-німців, італійців або 
японців,—чи хочуть вони повер
нутися туди, звідки прийшли. Чо
му ж ми ставимо таке питання 
північнокорейцям і китайцям?*.

(ТАРС).
----------------„ф.----------------

ПЕРШІСТЬ ЄВРОПИ 
З БАСКЕТБОЛА

В Москві на Центральному ста
діоні „Динамо" тривають змаган
ня на першість Європи з баскет
боле для жіночих команд.

На другий день змагань, 19 
травня, великий інтерес виклика
ла зустріч команд Чехословаччи- 
ни і Франції.

Змагання чехословацьких і 
французьких баскетболісток про
ходило в швидкому темпі. Пере
могу завоювали баскетболістки 
Чехословаччини. Вони виграли 
зустріч з рахунком 62:44.

Радянські баскетболістки зустрі
лися із спортсменками Польщі. 
Спочатку боротьба йшла з змін
ним успіхом. Однак незабаром 
ініціативою заволоділи баскетболі
стки СРСР. Змагання закінчилось 
з рахунком 64:26 на користь коман
ди Радянського Союзу.

Другої поразки в цих змаганнях 
зазнали спортсменки Фінляндії. 
Вони програли команді Угорщини 
з рахунком 28:79.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Організовано провести 
екзамени в школах

По нашій Батьківщині

Школи міста й району всту
пили в завершальний етап 
своєї роботи. Почалось остаточ
не підведення підсумків 1951— 
52 навчального року.

Нинішній рік ознаменувався 
значним поліпшенням навчаль
ного процесу, зростанням ідей
ного рівня викладання. Керую
чись геніальною сталінською 
працею «Марксизм і питання 
мовознавства , педагогічні ко
лективи докорінно перебудували 
викладання мови, літератури, 
історії, Конституції СРСР. Ши
роко використовуючи матеріали 
творчих дискусій з питань біо
логії, фізіології, вчителі допо
могли учням краще вивчити 
природничі науки.

Благотворно позначилися на 
житті шкіл, на піднесенні якос
ті навчання й виховання учнів 
редакційні статті центрального 
органу нашої партії — газети 
• Правда» з ідеологічних пи
тань.

Внаслідок підвищення якос
ті навчання й виховання, по
ліпшення впкладапяя основ
них дисциплін, знання учнів 
стали міцнішими і глибшими, 
збільшилась кількість відмін
ників.

Велику і плодотворну роботу 
в дні підготовки до екзаменів 
провів педагогічний колектив 
середньої школи №12. Тут 
організували товариську допо
могу відсталим, обладнали кім
нати, в яких учпям регулярно 
даються консультації з тих чи 
інших предметів. Багато старань 
вчителі і комсомольці доклали 
для того, щоб створити в школі 
спокійну, ділову обстановку, 
щоб кожний учень і учениця 
грунтовно підготувались до 
екзаменів. Перший день екза
менів дав бажані результати— 
не було жодної незадовільної 
оцінки. Особливо глибокі знан
ня виявили дев'ятикласники. 
Половина учнів цього класу 
склала екзамени в географії на 
«п'ять».

Точно за розкладом прохо
дять екзамени в середній шко
лі №2. Всі 338 учнів четвер
тих і сьомих класів успішно, 
без жодної двійки, написали 
диктант з російської мови, а 
33 десятикласники—твір з ро
сійської літератури.

На дні майбутнього водоймища
Зараз ведуться роботи по 

уточненню меж Куйбишевсько- 
го водоймища — найбільшого 
штучного моря, яке будь-коли 
створювалось на землі.

На території Татарії почались 
роботи по вирубуванню лісів і 
чагарників на площах, які в 
майбутньому сховаються під 
водою. В республіці треба звіль
нити від лісів і чагарників 62,3

Рік видання ХХІІІ-Й

Ціна 15 коп.

Організовано, в діловій об- 
, становці і в той же час при 
високій вимогливості учителів 
проходять екзамени в серед
ній школі №4 та інших.

Однак, не всі керівники 
шкіл і педагогічні колективи 
протягом навчальпого року 
дбали, щоб учні глибоко за
своювали вивчасмий матеріал. 
Це особливо позначається те
пер—в ході переводних і ви
пускних екзаменів.

У семирічній школі №3, на
приклад, із 67 учнів п'ятих 
класів 28 не виконали ііисьмо- 

■ вої роботи з арифметики. Ви- 
I кладач т. Зибін (він же завуч 

школи) не виявляв протягом 
І року прогалин в знаннях уч- 
' нів, а тому багато з них не 

навчились правильно розв'язу
вати арифметичні задачі.

Директор цієї школи т. Ма- 
жаєв мало й поверхово займав- 

і ся роботою вчителів. Ось чому 
тут мали місце значні недоліки 
в’підготовці до екзаменів. Ба
гато учнів були позбавлепі 
можливості одержати необхідну 
консультацію, поновити в своїй 
пам'яті окремі, найбільш важ
ливі розділи навчальної прог
рами.

Не всі вчителі серйозно го
тувались до екзаменів і в се
редній школі №10. Тут також 
12 учнів п'ятих класів одер
жали незадовільні оцінки з 
арифметики.

Не можна обійти і факти по
рушення в окремих школах ін
струкції про екзамени. Так, в 
середній школі №1 18 випуск
ників десятих класів здали ро
боти педагогам тт. ІОспіній і 

; Лопатюк на 20—40 хвилин піз
ніше встановленого строку.

Недоліки перших днів треба 
усувати на ходу. Керівники 

І шкіл і вчителі повинні з усією 
серйозністю поставитись до ро
боти в цей період з тим, щоб 
забезпечити проведення пере
водних і випускних екзаменів 
організовано, на високому ідей
но-політичному і методичному 
рівні.

Доб'ємося нових успіхів у 
і навчанні і вихованні підростаю

чого покоління.

тисячі гектарів. Уже в цьому 
році створені з цією метою ліс
промгоспи вирубають ліс і 
очистять для майбутнього моря 
площу в 7.400 гектарів, а в 
наступному році — площу в 
17.500 гектарів.

Всі роботи по звільненню 
для водоймища площі від лісів 
і чагарників намічено заверши
ти в 1954 році. (РАТАУ).

Випуск молодих спеціалістів
В цьому році вузи країни за- 

і кінчують 220 тисяч спеціалістів. 
1 Не—найбільший випуск за весь 
і час існування вищої школи в ііа- 
{ шій країні. Університети і педаго

гічні інститути дають 70 тисяч 
викладачів, сільськогосподарські 
вузи—15 тисяч агрономів, земле
впорядників, механізаторів і зоо
техніків. Підприємства промисло
вості і транспорту одержуть де
сятки тисяч інженерів, конструк
торів, технологів, економістів. 
Диплом вуза вручається великому 
загонові молодих лікарів, праців
ників мистецтв, юстиції, радян
ської торгівлі. Багато молодих 
спеціалістів братимуть участь у 
спорудженні гігантських гідро
електростанцій, каналів і зрошу
вальних систем.

500 бригад відмінної якості
На Дніпропетровському заводі 

металургійного устаткування ста- 
хановська бригада г. Романенка 
за зміну виготовила 194 форми 
для відливки тюбінгів, при нормі 
134. Роботу виконано з відмінною 
оцінкою. На підприємстві налічу
ється 155 бригад, що випускають 
продукцію відмінної якості. З по
чатку року вони зберегли держа- 

1 ві сотні тонн металу і близько 
і 500 тисяч карбованців. Усього на 
’ металургійних підприємствах 
; Придніпров'я працює понад 500 

бригад відмінної якості.

Електростанції на річці Воя
До 35 роковин Великого Жовтня 

стане до ладу одна з найбільших 
> у Кіровській області між колгосп- 
| них гідроелектростанцій—Кирчан- 
; ська ГЕС на річці Воя. Вона 

дасть електроенергію районному 
центрові, восьми укрупненим кол
госпам, приведе в дію сотні елек
тромоторів. Кирчанська ГЕС буде 
п'ятою гідроелектростанцією на 
річці Воя.

На кращій шахті Донбасу
Колективу шахти М13-Б1С 

тресту „Макіїввугілля"—перемож- 
і цеві у Всесоюзному соціалістич

ному змаганні гірників вручено 
перехідний Червоний прапор Ради 
Міністрів СРСР.

Шахта №13-БІС— підприємство 
високої продуктивності праці. На 
кожного робітника тут щомісяця 
видобувається зараз майже на 
три тонни вугілля більше, ніж 
передбачено нормою.

Колектив кращої шахти країни 
відправив уже 20-й ешелон вугіл- 

і ля, видобутого від початку року 
понад план.

Присвоєння звання Героя 
Соціалістичної Праці

За досягнення високих показ
ників на збиранні і обмолоті зер
нових та олійних культур у 1951 

і році Президія Верховної Ради 
І СРСР Указом від 20 травня 1952 

року присвоїла звання Героя 
Соціалістичної Праці комбайнеро- 

і ві Миколаївської II МТС Демчи- 
шиній Дарії Івановні, яка намоло
тила комбайном „Сталінець-6“ з 

І зібраної площі за 25 робочих днів 
, 8.109 центнерів зернових культур.

і комбайнерові Єланецької МТС 
Кононенку Захаріеві Прохорови- 
чу, який намолотив комбайном 
,Сталінець-б“ з зібраної площі за 
25 робочих днів 8.023 центнери 
зернових і олійних культур.

25 цехів стандартного 
домобудування

На лісопильних і деревооброб
них підприємствах Міністерства 
лісової промисловості СРСР всту
пили в експлуатацію 25 цехів 
стандартного домобудування. Ви
пуск будинків для лісорубів про
ти минулого року збільшується 
в 2,5 раза.

Поліпшуємо використання виробничих потужностей
Чітко і ритмічно працює 

Олександрійська електростан
ція. Колектив день у день по
ліпшує використання виробни
чих потужностей. Це дає мож
ливість з меншою кількістю 
діючого обладнання давати 
більше електроенергії.

споруди Міністерства шляхів уМосква. Будівництво висоті ої 
Красних воріт.

Фото Н. Г| аиоаського.

Баштовий годинник
Бригада учбово - виробничих 

майстерень Московського меха- 
иічиго інституту приступила до 
монтажу баштового годинника на 
новому будинку — Московського 
державного університету на Ле
нінських горах.

Годинник Палацу науки—най
більший в Європі. Він монтуєть- 

] ся в спеціально споруджених баш- 
; тах, які прикрашають житлові
■ корпуси студентських гуртожит- 
і кін. Циферблат годинника має в

діаметрі дев'ять метрів, довжина 
' хвилинної стрілки перевищує чо- 
I тири метри, а годинної—три мет- 
1 ри 70 сантиметрів.
! Циферблат годинника виготов- 
’ лений з нержавіючої сталі, а циф- 
і ри відлиті з алюмінію і кріпляться 
| на золотистому склі.

Видання літератури 
для дітей

В СРСР випускається величез
на кількість літератури для дітей. 
За роки радянської влади вийшло 
близько 40 тисяч назв книг для 
юних читачів. Загальний тираж 
видань перевищує мільярд при
мірників. У країні тепер виходить 
21 піонерська газета 16 мовами 
народів СРСР.

У цьому році тільки видавниц
тво „Молодая гвардия" випустить 
для піонерів і школярів книги де
сятків назв загальним тиражем 
близько трьох мільйонів примір
ників.

На Україні створено 
державний ансамбль 

танцю УРСР
З метою популяризації україн- 

I ських народних танців, а також
■ народних танців братніх респуб

лік, на Україні створено держав
ний ансамбль танцю УРСР, В

' складі ансамблю понад 100 чоло- 
' вік, переважно вихованці само- 
! діяльних танцювальних колекти- 
I вів. 19 травня у Києві відбувся 
І перший концерт Державного ан

самблю танцю УРСР, який прой
шов з великим успіхом.

В травні, в порівнянні з 
квітнем, витрати електроенер
гії на власні потреби зменши
лись па 3 проценти, зменши
лись витрати палива на виро
біток однієї кіловат-години, 
втричі скоротились теплові вит
ратила два дні раніш строку

Прескліше ТАРС.

Приїзд до Києва 
працівників сільського 

господарства Китаю
16 травня сюди з Москви при

була гостююча в Радянському 
Союзі група членів делегації пра
цівників сільського господарства 
Китайської Народної Республіки. 
В її складі—селяни і спеціалісти 
сільського господарства.

Гості пробудуть на Україні 
близько двох місяців. Вони озна
йомляться з роботою передових 
колгоспів, радгоспів, МТС, науко
во-дослідних установ.

На Україні почалося 
сінозбирання

Мільйони гектарів грав зелені
ють на полях і луках України. В 
південних районах республіки 
злакові трави вже викинули ко
лосся і волоті. Напередодні буто
нізації еспарцет і люцерна. Поча
лося збирання вітамінного сіна, 
яке гіде на виготовлення високо
якісного сінного борошна. Актив
ну участь у сінозбиранні візьмуть 
МТС. Кількість тракторних і само
хідних сінокосарок в них збіль
шилась проти минулого року в 
півтора раза.

Автобусне сполучення 
Львів—Київ

Почалось регулярне автобусне 
сполучення між Львовом і Киє
вом. Тривалість рейсу в один кі
нець—14 годин. Щоденний авто
бусний рух встановлено також 
між Львовом і всіма обласними 
центрами Західних областей рес
публіки і 25 районними центрами 
Львівщини. Всі лінії обслужують
ся комфортабельними автобусами 
„ЗІС—155*.

Механізація догляду 
за посівами

Колгоспи України ведуть дог
ляд за посівами всіх культур. 
Загальний обсяг механізованого 
обробітку посівів значно переви
щить торішні. МТС республіки 
одержали додатково тисячі про
сапних тракторів, культиваторів 
та інших сільськогосподарських 
машин. (РАТАУ).

капітально відремонтований 
турбогенератор.

Енергетики виробляють ос
танні тисячі кіловат-годин елек
троенергії в рахунок травнево
го плану.

Е. Косинко, 
головний інженер електростанції,
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ШКІЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ
Ще задовго до початку пере- 

водних і випускних екзаменів 
в шкоді питання про підготов
ку і проведення їх було обго
ворено па відкритих зборах пар
тійної організації середньої 
школи № 6.

Більшість комуністів та без
партійних активістів, готуючись 
до зборів, побували в класах, 
познайомились з ходом підго
товки до екзаменів. З участю 
цих товаришів розроблено і за
тверджено на зборах конкретні 
заходи, спрямовані на забезпе
чення успішного завершення 
навчального року.

Можна навести такі прик
лади.

В четвертому «А» класі на
шої школи протягом навчаль
ного року змінилося чотири 
вчителі. Це негативно позна
чилось на якості внань учнів. 
Партійна організація зайнялась 
цим класом. Детально позна
йомившись з станом навчально- 
виховної роботи серед учнів, 
ми вирішили допомогти вчите
лю т. Підгорному Л. Л. у під
готовці до екзаменів. Відвідую
чи уроки в цьому класі, вчите
лі, за дорученням парторгані- 
зації і адміністрації школи, да
вали методичні поради, як кра
ще організувати повторення 
пройденого, як доцільніше ор
ганізувати допомогу учням, що 
відстають.

Проведена робота дала бажа
ні наслідки. На перших двох 
екзаменах з української мови 
з 37 учнів цього класу 24 зда
ли екзамени па 5 і 4.

Одним із важливих заходів, 
що їх здійснили вчителі шко
ли в ході підготовки до екза
менів, було проведення конт
рольних робіт в усіх класах. 
Проаналізувавши наслідки цих 
контрольних робіт, ми прийшли 
до висновку, що треба внести 
зміни в плани повторення прой
деного з таким розрахунком, щоб 
особливу увагу в них було 
звернуто на теми і підрозділи, 
з яких учні виявили недостатні 
знання.

Велику увагу партійна орга
нізація приділяє поширенню

Про черговий прийом слухачів у Київську Вищу 
партійну школу при ЦК КП(б) України і дворічні 

партійні школи при обкомах НП(б) Унраїни
З 16 травня 1952 р. почав

ся черговий прийом слухачів у 
Київську Вищу партійну шко
лу при ЦК КІІ(б) України і в 
дворічні обласні партійні шко
ли при обкомах КП(б) України.

У Вищу і дворічні обласні 
партійні школи приймаються 
члени ВКІІ(б) віком до 40 ро
ків, які мають досвід керівної 
партійної, радянської і газет
ної роботи.

У Вищу партійну школу 
приймаються особи, які мають 
закінчену середню освіту.

У дворічні партійні школи 
при обкомах КП(б) України 
приймаються особи, які мають, 
як правило, закінчену середню 
освіту.

Прийом слухачів у Вищу і 
обласні партійні школи прово
диться по рекомендаціях обко

Па ртійне життя

І передового досвіду педагогічної 
І роботи.

Вчптель т. Рябко В. Д„ на- 
I приклад, добре готувався і час- 
' то практикував проведення ог- 
| лядових уроків, які сприяють 
; зміцнеппю і поглибленню знань 
І учпів, розширенню їх кругозо- 
I ру і привчають послідовно і 

грамотно висловлювати свої дум
ки. Цей досвід перейняли інші 
вчителі.

Користь від повторення прой
деного методом оглядових уро
ків стала ще більш очевидною, 
коли стали відомі перші нас
лідки екзаменів. 31 учень 9 
класу з 36 на екзаменах з іс
торії, яку викладає т. Рябко, 
одержали оцінки 5 і 4, при чо
му, на 5 здали екзамени 22 
учні.

Міцні й глибокі знання одер
жали учні з російської мови, 
яку викладаєт. Данилюк Л. X., 
а вчителька 1 «А» класу тов. 
Орлова Н. М. закінчила нав
чальний рік повною успішніс
тю учнів.

Діяльну участь у підготовці 
до екзаменів взяли комсомоль
ці й піонери.

Комсомольці 9 «А» класу 
і Надя Черства, Володя Онуфрієн- 

ко та Ольга Ревуцька пода- 
і ють допомогу товаришам кра

ще готуватись і складати екза
мени. Цей почин підхопили й 
інші комсомольці. Тепер в цьо
му класі успішність значно під
вищилась.

Питанням підготовки і прове- 
' депня екзаменів ми присвятили 

спеціальні випуски стінних га
зет, що є в усіх класах. В них 
учні-відмінники розповіли про 
те, як вони планують навчан
ня і відпочинок вдома, що чи
тають.

Переводні і випускні екзаме
ни—відповідальний період нав
чального року, тому провести 
їх організовано і на високому 
рівні—важливе завдання всього 
вчительського колективу нашої 
школи.

Є. Зубаненко, 
секретар парторганізації 

середньої школи № 6.

мів, міськкомів і райкомів 
КП(б) України.

Вступники у Вищу партійну 
школу складають вступні іспи
ти з російської і української 
мов, історії СРСР, географії в 
обсязі програми середньої ніко
ли і з основ марксизму-лені- 
пізму в обсязі програми вищих 
учбових закладів.

Вступники в дворічні облас
ні партійні школи тримають 
іспити з Конституції СРСР, ро
сійської і української мов, гео
графії в обсязі програми серед- ; 
ньої школи і з історії ВКІІ(б) 
по «Короткому курсу історії 
ВКП(б)».

Допущеним до вступних іс
питів у Вищу партійну школу 
надається для підготовки до іс
питів двомісячний, а в обласні 
школи—-одномісячний відпуск

Семінар секретарів 
парторганізацій

23 травня в міськкомі КІ1(б)У 
відбувся черговий семінар сек- 

■ ретарів первинних парторгані- 
зацій.

З доповіддю «Про ініціативу 
і активність партійного праців
ника» виступила секретар міськ
кому КП(б)У т. Рижова.

Після доповіді ряд товаришів 
обміпялись своїми думками. 
Секретар партбюро шахти № 2 
т. Лебедєв відзначив, що актив
ність партійних працівників на 
нарадах і пленумах в значній 
мірі залежить від того, як бу
дуть зважати на їх критичні 
зауваження.

Секретар партбюро Байдаків- 
ського вуглерозрізу т. ІІІабол- 
тас заявив, що міськком КП(б)У 
повинен більше залучати секре
тарів парторганізацій до підго
товки питань на активи, нара
ди і пленуми, що в свою чергу 
сприятиме широкому розгор
танню критики і самокритики.

Багато цінних пропозицій по 
цьому питанню внесли тт. Ли- 
женкін, Доропін, Жарій, Агала- 
кова, Савченко та інші.

На семінарі з промовами вис
тупили секретарі міськкому 
К1І(б)У тт. Атанов і Харитопов.

Комсомольську 
роботу занедбано
Другий рік в комсомольській 

організації артілі імені Сталіна, 
Ворошиловської сільради, не 
скликаються збори комсомоль
ців. Секретар т. Корлюк С. 
зовсім не дбає про налагод
ження оргапізаційно-масової 
роботи серед молоді, навіть 
членських внесків він не зби
рає. Жоден з членів ВЛКСМ 
нашої організації не має до
ручень.

Висновок з цього один—час 
уже райкому комсомолу по- 
справжньому зайнятись нала
годженням роботи в нашій ком
сомольській організації.

0. Богдан, 
член ВЛКСМ.

із збереженням заробітної пла
ти по місцю праці.

Вступні іспити проводяться 
з 1 липня по 1 серпня 1952 
року.

Обкоми КП(б) України па 
тих, що рекомендуються у Ви
щу партійну школу і в облас
ні партійні школи, направля
ють на адресу шкіл до 1 черв
ня ц. р. такі документи: заяву 
вступника, особистий листок по 
обліку кадрів, автобіографію, 

| виписку з постанови бюро про 
направлення на навчання, за
тверджену характеристику, ко
пію документа про освіту і дві 
фотокартки.

Початок занять у Вищій і 
обласних партійних школах з 
1 вересня 1952 року.

Підписали
Директор Байдаківської бри

кетної фабрики т. Філатов 21 
квітня видав наказ про пере
вірку виконання колективного 
договору. Постанову з цього 
приводу прийняв і фабричний 
комітет профспілки. Але по су
ті масової перевірки не органі
зовано тому, що ні в одному з 
цехів немає примірника колек
тивного договору.

Пункт 70 передбачає, що 
адміністрація зобов'язується в 
місячний строк надрукувати ко
лективний договір і вручити 
його кожному робітнику фаб
рики. Відтоді минуло вже три 
з половиною місяці, а до роз
множення договору ніхто не 
приступив.

Цей факт говорить про те, 
що керівники фабрики і проф
спілкової організації не пова
жають договору, ними підписа
ного. Саме тому багато пунктів 
виконують вкрай незадовільно.

Погано виконується пункт 
21 про видачу нарядів до по
чатку робіт. Нормувальник ме
ханічної майстерні т. Сазонов, 
наприклад, оформляє наряди че
рез 3—5 днів після виконання 
робіт. Дошка показників соціа
лістичного змагапня заповнює
ться нерегулярно. Все це ма
ло турбує профгрупорга т. Ли- 
сенка і голову фабричного ко
мітету т. Лантуха.

Зневажливе ставлення окре
мих господарських керівників 
до важливого господарсько-по
літичного документа підтверд
жується і таким фактом. Коли 

‘ обговорювались підсумки пере
вірки виконання колективного 
договору в механічній майстер
ні, робітники просили прибути 
на збори заступника директора 
фабрики т. Строганова, голов
ного інженера тов. Кабризопа 
або головпого механіка т. Ма
зура. Але ніхто з них не на
важився задовольнити це про
хання.

Дніпропетровський завод металоконструкції! ім. Молотова вико
нує почесні замовлення для великих будов комунізму і висотного бу
динку Палацу культури і науки у Варшаві. Колектив заводу змагаєть
ся за дострокове виконання почесних замовлень.

На знімку: дільниця складання опорних баз для крокуючих ек
скаваторів.

Фото С. Вільтмана. (Прескліше РАТАУ).

Травневий план—достроково
Вслід за виконанням п'яти

місячної виробничої програми 
колектив цегельного заводу №1 
реалізував 23 числа травневий 

І план.
Добре працюють цех опален

ня, очолюваний т. Корчуковим, 
формувальна зміна, керована

і забули...
В першому кварталі, згідно 

пункту 39 «а» треба було ви
користати велику суму грошей 
на поліпшення умов праці. 
Це зобов'язання не повністю 
виконане. Досі з цієї суми за
лишились не використаними 
5.200 карбованців, хоча в 
охолоджувальному відділенні 
А'“2 не встановлено двох додат
кових вентиляторів обезпилю
вання, які конче треба встано
вити.

Керівники фабрики не ведуть 
належної боротьби за випуск 
високоякісної продукції. Внас
лідок порушень технології ви
робництва, брикет випускаєть
ся з підвищеною вологістю, є 
багато битого брикету.

Після сушильних барабанів, 
сушене вугілля повинно про
ходити охолоджувальні секції, 
а потім воно має потрапляти 
в пресове відділонпя. З відома 
головпого інженера т. Кабри
зопа, сушене вугілля направ
ляють зразу в пресове відділен
ня, обминаючи процес охолод
жування. Після виходу з пре
сів, брикет не повністю направ
ляється на сітчасті транспор
тери по охолоджувальних жо
лобах, частина його транспор- 

I тується по стрічці боя брикету. 
Гарячий брикет з підвищеною 
вологістю завантажується в ва
гони для відправки спожива
чам, і поки такий брикет при
буде до місця призначення, , 
добра його половина вже псуєть
ся. 4

Ці та багато інбіих недолі
ків мали місце і в минулому 

| році. Про них говорили в час 
! укладання колективного дого

вору, але стан справ залишіиМг 
ся без змін. Як і раніше гос
подарники і керівники фабкому 
профспілки, підписавши колек
тивний договір, швидко забули 
про нього.

Ю. Александров.

т. Волоком і бригада т. Тара
на.

Всі вони виробляють тисячі 
штук цегли понад завдання, 
дають продукцію високої якос- 

I ті.
В. Сахацький, 

директор цегельного ааводу №1.
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

Ширити змагання механізаторів на обробітку посівів
На великих будовах

Змагання двох тракторних бригад 
Олександрійської МТС

« (ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 5
0.2 НА 20 ТРАВНЯ 1952 РОКУ) а 

ІД Зі ш

4,8 кількість 15-сильних тракторів 5,5 
всього вироблено гектар

1,227 м'якої оранки 1.033
вироблено гектар на один

255 15-сильний трактор 188
вироблено гектар за

94 останню декаду 69
Тракторні бригади № 3 (бригадир т. Щер

бина і №4 (бригадир т. Куцелощенко) обслуго 
вують колгосп імені Сталіна, Ворошиловської 
сільради. Вони уклали договір на соціалістичне 
змагання, в якому зобов'язались своєчасно і 
якісно виконувати всі польові роботи.

На обробітку сільськогосподарських куль
тур кращих результатів добиваються механіза
тори тракторної бригади №3. Не дивлячись на 
те, що бригада №4 має більш потужну базу, ви
робіток в неї майже на 200 гектарів менший, ніж 
у бригаді №3.

На 20 травня бригада № 3 по МТС займає

друге місце, механізатори четвертої бригади—9.
У бригаді, якою керує т. Щербина, краще 

організована праця, своєчасно провадиться про
філактичний ремонт тракторів, тому вони й ви
користовуються більш раціонально. Майже всі 
трактористи щоденно перевиконують норми ви
робітку. Особливо добре працюють на міжрядно
му обробітку просапних культур механізатори 
Микола Півняк та Микола Спересенко. Своїм 
трактором „У—2“ вони щозміни виконують зав
дання на 120—150 процентів. Це допомогло їм 
вчасно і якісно провести перший обробіток цук
рових буряків, соняшника, кукурудзи.

Зараз механізатори цієї бригади розпоча
ли другий обробіток парів.

Пізніше закінчили перший міжрядний об
робіток просапних культур механізатори брига
ди т. Куцелощенка. Це пояснюється тим, що тут 
немає належної боротьби за виконання норм ви
робітку. Механізатори цієї бригади погано дба
ють про своєчасне проведення профілактичного 
ремонту машин, а це призводить до простоїв, до 
невиконання змінних завдань.

Механізаторам тракторної бригади № 4 
слід перейняти досвід роботи своїх сусідів.

Нова Каховка. В районі створу майбутньої греблі Каховської 
гідроелектростанції ведеться підготовка до будівництва основних гід
ротехнічних споруд.

На знімку: земснаряд ,Онега" риє котлован під споруду Кахов
ської ГЕС.

Фото Ю. Лихути. Прескліше ТАРС.

Передпускові дні на Цимлянському гідровузлі

Створити нормальні умови для роботи механізаторів
Цієї весни механізатори 

Олександрійської МТС провели 
весняно-ііольові роботи органі
зованої на високому агротехніч
ному рівні. Цьому сприяло 
дбайливе ставлення керівників 
колгоспів до створення нор
мальних умов трактористам.

-У тракторних бригадах тоді 
щоУня бували члени правління 
колгоспів, агітатори регулярно 
проводили бесіди, читали газе
ти, в багатьох бригадах працю
вали радіоприймачі.

ЦГііо закінченню сівби ке-

Щороку колгосп імені Леніна 
запізнюється з посадкою та 
обробітком лісосмуг. З цих при
чин значна частина дерев не 
приживлюється.

Цього року наряд на вико
нання лісопосадковпх робіт 
був даний бригадирам рільни
чих бригад ще 9 квітня. Але 
пі голова правління т. Тищен
ко, ні дільничний агроном Ко- 
ристівської МТС т. Солодка не 
поцікавилися його виконанням.

Скориставшись такою без
контрольністю, бригадири Про- 
копенко та Безкоровайний з

Республіканська нарада по сільському 
і колгоспному будівництву

I рівники багатьох колгоспів 
перестали дбати про механіза-

* торів.
Так, голова колгоспу Шлях 

до соціалізму» т. Рахубовський 
ось уже два тижні не буває в 
тракторній бригаді. Більше того, 
віп відкликав з бригади кухар
ку і тепер трактористи змуше
ні ходити на обід в село. При
пинили, навіть, доставку в бри- 

і гаду газет та журналів.
Про все це відомо секретарю 

’ територіальної парторганізації 
1 т. Двірник, але вона й сама

Зволікають обробіток лісосмуг
великим запізненням, абияк 
провели лісопосадки.

Відсутній тут і належний 
догляд за лісосмугами. Міжряд
ний обробіток провадять лише 
в посадках цього року. Рядки 
ж залишаються необроблеиі, і 
бур'яни глушать молоді дерева. 
Ніякої уваги не приділяється 
посадкам минулих років. Вони 
всі заросли бур'янами.

З цих причин у полі №6 
лісосмуга площею в 2,75 гек
тара приживилась наполовину, 
а в другому полі приживлення 

| не зважає на запити механіза- 
I торів.

Механізатори зараз вступи
ли у відповідальніший період 
боротьби за високий урожай — 
період обробітку посівів. Обов'я
зок правлінь колгоспів і сек
ретарів парторганізацій—ство
рити трактористам найкращі 
умови для високопродуктивної 
праці і культурного відпочин
ку.

І. Шорін, 
заступник директора 

Олександрійської МТС по 
політчастині.

смуги становить лише 13 про
центів.

Дальше зволікання обробітку 
лісосмуг недопустиме. Голова 
правління колгоспу т. Тищен
ко і керівники Користівської 
МТС повинні вжити всіх захо
дів по забезпеченню ретельно
го догляду всіх лісосмуг. Лише 
цим можна забезпечити нор
мальний розвиток молодих де
рев і зберегти їх від загибелі.

0. Видиборенко, 
агролісомеліоратор-практикант 

Олександрійського 
лісомеліоративного технікуму.

Залишились лічені дні, коли 
ЦимлянськиЙ гідровузол стане 
до ладу. Наближення цієї події 
відчувається на кожній дільни
ці будови. Монтажники підго
товили до здачі перший агре
гат гідроелектростанції. Готова

Канатна дорога через Волгу
Почалось спорудження повіт

ряної канатної дороги через 
Волгу в районі будівництва 
Куйбишевської гідроелектро
станції.

Земснаряд № 1001 присту
пив до намиву основи для най
вищої опори, яка підтримувати
ме повітряну дорогу над середи
ною ріки. Способом гідромеха

На Каховському гідровузлі
Екіпаж земснаряда .№ 23 по

чав риття робочого каналу і 
намивання верхньої перемички. 
Земляні роботи на основних 
об'єктах гідровузла вже ведуть 
4 земснаряди, загальною по

Ворота Цимлянського моря
Високо над морем підняли 

башти найбільшого на Волго- 
Доні 14 шлюзу. В усіх його 
поверхах кипить напружена ро
бота, В ці дні будову обслужує 
понад 360 потужних самоски
дів і бортових автомашин, 
близько 20 екскаваторів, скре
перів, бульдозерів і багато ін
ших будівельних механізмів.

Закінчено розбирапня пере
<>:<>

гігантська гребля, в яку укла
дено більш як один мільйон 
кубометрів бетону і десятки 
мільйонів кубометрів піску. 
Провадиться остаточне опоряд
ження приміщень гідроелектро
станції.

нізації в основу опори укла
дається 60 тисяч кубометрів 
грунту. Загальна висота опори 
досягне 92 метри.

Протягнуті через Волгу ста- 
| леві канати з вагонетками, що 

рухатимуться по них, служи
тимуть для транспортування 

1 різних будівельних матеріалів.

тужністю понад 1.700 кубомет
рів грунту на годину. З Запо
ріжжя до Нової Каховки на
правляється ще один земсна
ряд, який працюватиме на рит
ті котлована під шлюз.

мички, що прорізала з'єдну
вальний канал від 14 шлюзу 
вниз до 15.

Тепер на всьому протязі 
з'єднувального каналу до 15 
шлюзу відкрито шлях воді.

Підходить до кінця споруд
ження останнього на Волго- 
Донському каналі 15 шлюзу. 

(РАТАУ).

Цими днями в Києві від
булась республіканська нара
да в питаннях сільського і 
колгоспного будівництва. З 
доповіддю про підсумки будів
ництва в колгоспах за 1951 
рік і завдання по будівництву ' 
на селі в 1952 році виступив 
начальник Управління в спра
вах сільського і колгоспного 
будівництва при Раді Міністрів 
Української РСР тов. К. С. Ра
дій.

Завдяки величезній допомозі 
більшовицької партії, радянсь
кого уряду і особисто товариша 
ЇЇ. В. Сталіна, колгоспи рес
публіки тільки в минулому ро
ці збудували 26.400 тварин
ницьких приміщень і тисячі 
інших виробничо-господарських 
будівель, житлових будинків, 

шкіл, лікарень, клубів. Кол
госпи республіки значно роз
ширили свою будівельно-вироб
ничу базу.

Учасники наради ділилися 
досвідом роботи, виявляли хи
би в сільському і колгоспному 
будівництві, вносили цінні про
позиції, спрямовапі на поліп
шення якості будівництва і 
скорочення строків введення в 
експлуатацію нових приміщень, 
вказували на необхідність лік
відації сезонності, проведення 
будівельних робіт протягом 
усього року, підкреслювали роль 
і значення у колгоспах пос
тійних будівельних бригад, 
укомплектованих кваліфікова
ними спеціалістами. На нараді 
приділялось багато уваги пи
танням підвищення будівель

ної техніки, створення хороших 
типових проектів тваринниць
ких, виробничо-господарських 
приміщень, житлових будинків 
і культурно-побутових буді
вель.

На нараді працювали секції, 
на яких заслухано 25 допові
дей.

На пленарних засіданнях у 
дебатах на доповідь тов. Радіна 
виступило 23 чоловіки.

На нараді з промовою висту
пив Голова Ради Міністрів Ук
раїнської РСР тов. Д. С. Корот- 
ченко.

З величезним піднесенням 
учасники наради прийняли лист 
вождю народів великому ЇЇ. В. 
Сталіну.

(РАТАУ).

Екзамени
20 травня в школах країни 

почалися випускні і переводні 
екзамени. В СРСР навчанням 
охоплено 57 мільйонів чоловік.

Екзамени, які почалися, пока
зують, що мільйони радянських 
школярів успішно вчилися у 
цьому навчальному році.

Організовано проходять екза- 
мепи в школах Києва. В ук
раїнській середній школі № 49 
83 чотприкласпики писали дик
тант з української мови. Біль
шість з пих дістала оцінки— 
четвірки і п'ятірки. Цікаві те
ми самостійних письмових ро
біт у десятикласників: «Тема 
дружби народів СРСР в укра
їнській радянській літературі», 
«Визвольна місія Радянської

в школах
Армії у Вітчизняній війні» та 
інші.

Точно за розкладом почались 
екзамени в неповній середній 
школі в Новій Каховці. В чет
вертому класі «А» з 27 учнів 
—22 одержали відмінні і доб
рі оцінки. Багато семикласни
ків відмінно написали виклади 
на тему: «Вантажі для Кахов
ської будови комунізму».

Добрими і відмінпими оцін
ками відповідають школярі Ук
раїни на привітання любимого 
вождя і вчителя рідного това
риша Сталіна в день 30-річчя 
піонерської організації імені 
В. І. Леніна.

(РАТАУ).
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Розширення торговельної сітки 
в робітничих селищах

Останнім часом відділ ро
бітничого постачання трес
ту „Олександріявуглерозріз" 
значно розширив торговель
ну сітку в робітничих сели
щах Димитрове, Октябрське 
і Перемога.

В селищі Димитрове, на
приклад, недавно відкрито 
промтоварний магазин з чо
тирма відділами. Там е вели
кий асортимент взуття, одя
гу, шерстяних і бавовняних 
тканин, культтоварів тощо.

Там же кілька днів тому 
відкрито два бакалійно-гаст
рономічні магазини. Один із 
них, №40, має відділи: штуч
них товарів, кондитерських 
виробів, гастрономії, ви-

На подвір'ї Косівської 
семирічної шчоли в цьому 
році силами учнів обладнано 
спортивний майданчик. Тут 
є турник, волейбольний май
данчик та інше. Щодня діти 
у вільний від навчання час 
займаються спортивними 
вправами.

У побудові майданчика 
активну участь взяли шко
лярі 3—7 класів.

Шкільний спортивний майданчик

Майстри колгоспу «Заповіт 
Леніна» Іван Тарасенко, Семен 
Нестеренко та Сергій Моргален- 
ко провадять ремонт сільсько-

Бесіди на природничо-наукові теми

Походження людини
Професор Я. Рогинський

(Закінчення*)

*) Початок дивись у газеті - ВИ
ВІД 23 травня ц. р.

Як відбувався поступовий 
розвиток людини

Недивлячись на наявні риси по
дібності. між людиною і будь- 
якою мавпою лежить ціла безодня.

Мавпа, як і всяка тварина, ли
ше знищує продукти природи, або, 
в кращому разі, їх накопичує. 
Лише одна людина створює про
дукти споживання і знаряддя пра
ці, з допомогою яких вона здійс
нює свою трудову діяльність. Бу
дова людського тіла пристосована 
до праці. Людська праця заснова
на на розумінні мети і засобів до 
здійснення мети. Вона абсолютно 
чужа і недоступна для всіх тва
рин, в тому числі і для мавп. Не
розривно зв'язана з мисленням, 
мова у тварин повністю відсутня. 
Проте наука володіє тепер неза
перечними доказами того, що всі 
характерні властивості людини, 
які відрізняють її від тварин, 
сформувались в процесі розвитку. 
У своєму творі „Роль праці в 

новиробів та бакалійний. 
Завідуючим цього магази

ну працює комсомолецьтов. 
Бірзов. Серед продавців — 
досвідчені працівники Олек
сандра Соловей, Галина Ов- 
чинникова та Олександра 
Батура.

І В день відкриття магази
ну туди зібралося багато 
домогосподарок, робітників і 
робітниць. До їх послуг ве
ликий вибір кондитерських 
і ковбасних виробів, консер
ви, оселедці, крупи та інші 
товари.

Найближчим часом у робіт
ничих селищах відкриються 

І нові промтоварні і продукто- 
1 ві магазини і лотки.

Днями тут відбулася това
риська зустріч волейбольних 
команд Косівської семиріч
ної та середньої шкіл. Гра 
проходила з великим напру
женням.

Зустріч закінчилася пере
могою волейболістів семи
річної школи.

А. Нужний, 
керівник фізичної підготовки 

школи.РЕМОНТУЮТЬ ЗБИРАЛЬНИЙ ІНВЕНТАР
| господарського інвентаря.
і Вже відремонтовано 5 жни-
і варок і сінокосарка. Колгоспні 
І майстри розгортають змагання

І процесі перетворення мавпи у лю- 
I дину" Ф. Енгельс дав яскраву кар

тину поступового переходу нашо
го віддаленого предка від древес- 
ного образу життя до наземного. 
Енгельс показав, як вироблялось 
двоноге випрямлене ходіння, звіль
нялись руки, почалось вироблення 
грубого кам'яного знаряддя для 
розрізування м'яса убитих тварин, 
як згуртовувались перші вироб
ничі мисливські колективи. Люди 
завжди жили групами. Одинокий 
стан неминуче привів би їх до 
загибелі в нерівній боротьбі з 
крупними хижаками. Енгельс по
казав, як „люди, що формували
ся, прийшли до того, що у них 
з'явилась потреба щось сказати 
один одному". В процесі праці 
виникла членороздільна мова.

У розпорядженні вчених є дос
татньо матеріалів, що дозволяють 
ясно уявити собі, як відбувалась 
еволюція (поступовий розвиток) 
людини.

У 1891 році були знайдені впер
ше на острові Ява останки піте
кантропа („мавполюдини")—істо
ти, що межувала по будові чере
па між людиною і мавпою. Вона

☆

На знімку: Приміщен

ня Олександрійської 

міської бібліотеки.

Фото Г. Танського.

☆

Відпочинок 
гірників

V Кисловодську, Боржомі, 
на курортах Чорноморського 
узбережжя і України в мину
лому році побувало 1000 робіт
ників. інженерно - технічних 
працівників і службовців під
приємств та будов Олексан
дрії.

З початку нинішнього року 
вже одержали путівки в сана
торії та будинки відпочинку 
578 чоловік.

До кінця року свій відпуск 
проведуть на курортах краї
ни ще сотні гірників міста.

Потоково- 
швидкісним 

методом
Будівельне управління трес

ту .Олександріявуглерозріз" 
споруджує будинки для вугіль
ників міста потоково-швидкіс
ним методом. Зараз забудо
вується площа імені Дзержин- 
ського. Тут вже споруджено 
8 двоповерхових будинки. 
Два з них на початку червня 
повинні бути здані в експлуа
тацію.

за своєчасне і якісне проведен
ня ремонту всього збирального 
інвентаря.

І. Сухина.

жила понад мільйон років тому.
Одною з найцікавіших таких 

знахідок є останки приміром 
від 40 індивіїдів мавполюдей—си
нантропів, знайдені у Китаї в ста
родавніх шарах пеіцери у 1927— 
1937 рр. Невеликий обсяг мозко
вої коробки черепа, (а все ж 
значно більший, ніж у людинопо
дібних мавп), похилий лоб, міц
ний кістковий надочний валик, 
відсутність підбородка, що висту
пає вперед, і інші риси синантро
па явно свідчать про віддалену 
ступінь розвитку людини. Знайде
не в пещері кам'яне знаряддя ду
же грубе. Однак синантропи вже 
вміли користуватися вогнем--тов
щина попелу з вугіллям в пещері 
місцями досягає 7 метрів. Там же 
знайдені кістки убитих ними тва
рин. Тепер знахідок копалин лю
дей—більш ранніх та більш піз
ніх, ніж синантропи,—відомо дуже 
багато. Є вони і на території СРСР 
—в пещері Кіік-Коба в Криму і в 
пещері Тешик-Таш в Узбекистані.

Трудящі нашої країни, будівни
ки комунізму, повинні бути віль
ні від релігійних забобонів, повин
ні мати правильне наукове уяв
лення про природу, про людину, 
про її походження. Слід завжди 
пам'ятати вказівки Леніна і 
Сталіна про те, що звільнення сві
домості трудящих від пережитків 
минулого невід'ємне від боротьби 
за побудову комунізму.

З 15 по 22 травня з'єднання ко
рейської Народної армії і частини 
китайських народних доброволь
ців успішно відбивали атаки анг- 
ло-американських інтервентів і лі- 
синманівських військ, завдаючи

Переговори про перемир'я в Кореї
ПЕКІН. (ТАРС). Кореспондент 

агентства Сіньхуа передав 20 
травня з Кесона:

Член делегації корейської і ки
тайської сторони охарактеризував 
останню наклепницьку заяву аме
риканців про те, що корейська і 
китайська сторона „погодилась" 
на „відбір" військовополонених, 
як ще одну явну фальшивку, 
сфабриковану американцями з ме
тою врятування свого повністю 
дискредитованого плану „добро
вільної репатріації".

Головний делегат американської 
сторони Джой 18-го і 19-го трав
ня па пленарних засіданнях пере
говорів про перемир'я в Кореї 
заявив, нібито корейська і китай
ська сторона „погодилась" на „від
бір" полоненого персоналу і що 
наша сторона заперечує не проти 
„відбору", а проти його „резуль
татів".

Делегат корейської і китайської 
сторони заявив: Ми виступали 
проти американського плану на
сильного затримання нашого по
лоненого персоналу від самого 
початку обговорення цього питан
ня. Коли американці вперше за
пропонували, щоб міжнародний 
комітет Червоного хреста опитав 
кожного військовополоненого поза 
районами воєнних дій відносно 
того, чи хочуть вони бути репат
рійованими, наша сторона рішуче 
виступила і відкинула цю фантас
тичну ідею. Таким чином, зовсім 
немислимо, щоб ми погодились та 
так званий „відбір", який є вик
лючно вигадкою американців.

Кожна здравомисляча людина 
знає, що наша пропозиція про пе
ревірку списків військовополоне
них, якими обмінялись обидві сто
рони 18 грудня 1951 р.» не має 
нічого спільного з американським 
планом так званого „відбору".

Американське командування продовжує криваві 
розправи з військово-полоненими

Американське команду вання не
спроможне приховати криваві роз
прави з військовополоненими ко
рейцями і китайськими доброволь
цями і викликані цими розправа
ми заворушення в американських 
таборах для військовополонених, 
які протестують проти нелюдсь
кого поводження, катування і ма
сових убивств, проти так званої 
„добровільної репатріації" і при
мусового „відбору".

20 травня американські агентст
ва передали повідомлення 8-ї аме
риканської армії про нові факти 
протестів обурених військовопо
лонених. Два з них мали місце 
16 і 17 травня на острові Кочіке- 
до.

В повідомлені штабу 8-ї армії 
говориться, що полонені лікарі і 
обслужуючий персонал головного 
госпіталю на острові Кочжедо 
оголосили голодовку і „висунули 
ряд вимог". В повідомленні згадує
ться вимога про поліпшення хар
чування.

24-годинний страйк селян і батраків Тоскани
19 травня в усіх провінціях об

ласті Тоскана (Італія) відбувся 
24-годинний страйк селян-здоль- 
щиків і батраків. У страйку бра
ли участь сотні тисяч трудящих 
села.

Селяни-здольщики Тоскани ви
магають перегляду договору про 
землекористування і припинення 
сваволі поміщиків, які зганяють 
селян з оброблюваних ними ді
лянок.

Батраки з свого боку борються 

Олександрійський лісоторговий склад
доводить до відома громадян міста Олександрії і район 

що на складі є в продажу дерев'яні діжки з-під повидла і джі 
му, готові вироби ширвжитку, віконні перепльоти, двері і двері 
коробки, мітли, граблі і дерев'яні лопати.

Адреса: вул. Садова, 8. Лісоторговий склад.
ДИРЕКЦІ

їм втрат у живій силі і техніці.
За а днів зенітні частини і стріль- 

ці-мисливці за ворожими літаками 
збили 42 і пошкодили 10 літаків 
противника.

(ТАРС).

Щоб ще раз роз'яснити свою 
позицію, наш штаб після того, як 
обидві сторони почали перевірку 
списків, опублікував заяву з ви
могою, щоб обидві сторони звіль
нили і репатріювали усіх військо
вополонених, які знаходяться у 
них. В заяві вказувалося, що ми 
ані в найменшій мірі не змінимо 
своєї позиції в цьому питанні в 
силу того, що вчинки корейські і 
китайські військовополонені, які 
перебувають в таборах, роблять 
з примусу і що за ці вчинки вони 
не можуть нести відповідальності.

Все це безперечно доводить, що 
в ході всього обговорення пункту 
4-го порядку денного наша сторо
на ні прямо, ні посередньо не по
годжувалася ні з яким фантастич
ним планом американців щодо 
„відбору “ військовополонених. 
Хоч ці факти не лишають місця 
для неправильного тлумачення, 
американські делегати мали зух
валість заявити, що наша сторо
на погодилася на так званий 
„відбір". Не — найбезсоромніша 
брехня.

Після того, як 21 березня ми 
висунули свою пропозицію, амери
канський делегат на засіданні 
штабних офіцерів полковник Хік- 
ман ясно вказав, що число війсь
ковополонених (132 тис.), яких ми 
запропонували американській сто
роні репатріювати, є важливою 
складовою частиною нашої пропо
зиції. Він неодноразово висловлю
вав бажання врегулювати питан
ня на основі нашої пропозиції від 
21 березня.

Проте тепер американці яв
ністю ігнорують свої обіцянки. 
Звідси можна бачити, що саме 
американські агресори відмовля
ються від своїх слів і поводять 
себе на переговорах про пере
мир'я надто зухвало

Другий „інцидент", як видно 
з повідомлення, виражався у вис
тупі 403 жінок, ув'язнених в од
ному з секторів табору на остро
ві Кочжедо. Штаб 8-ї армії зая
вив, що вимоги військовополоне
них не були задоволені.

Крім того, штаб 8-ї армії опуб
лікував спеціальне докладне ко
мюніке про заворушення 16Ю 
військовополонених у таборі по
близу Пусана. Текст комюніке ви
дає невмілу спробу приховати 
справжні причини заворушень і 
розміри кривавої розправи, вчи
неної охороною табору. За тверд
женням штабу 8-ої армії, завору
шення були викликані... прагнен
ням військовополонених „вчи
нити опір належному медичному 
обслужуванню паціентів-вязнів" 
У комюніке визнається, що під 
час придушення виступу військо
вополонених „одного військовопо
лоненого було вбито; 85 військо 
вополонених було поранено".

(ТАРС).

проти масових звільнень, що ї: 
практикують поміщики з метої 
репресій і підриву руху трудящії 
села.

Все це надало страйкові в Тос 
капі характеру могутньої демонст 
рації єдності трудівників сільське 
го господарства.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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ПЕРЕДОВА: Вище темпи обробіт

ку посівів.
На великих будовах (1 стор.).
0 Рижова—Про ініціативу і актив

ність партійних працівників (2сгор).
Любимий старший брат (2 і 3 стор.).
Змагання двох шахт (3 стор.).
І Кожевннк. —Механізатори в бор-

В НОМЕРІ:
гу перед колгоспниками (3 стор.).

П. Горбвченко — Торгівля при зачи
нених дверях (4 стор.).

МАЛИЙ ФЕЙЛЕТОН.

Тарас Шипшина. — „Вихожу один 
я на дорогу"... (4 стор.).)

Закордонна інформація (1 стор.).

Вище темпи обробітку посівів
У листі до великого вождя 

радянського народу товариша 
Сталіна хлібороби України, в 
тому числі й нашого райопу, 
зобов'язалися цього року доби
тись виконання і перевиконан
ня державних планів урожай
ності всіх сільськогосподарсь
ких культур кожним КОЛГОС
ПОМ.

Переважна більшість колгосп
ників і механізаторів району 
наполегливо працюють над ви
конанням взятих зобов'язань. 
Перший етап цієї боротьби— 
весняна сівба— проведена в 
більш стислі строки, при ви
щій якості робіт, ніж торік.

Тепер настала найвідпові
дальніша пора сільськогоспо
дарського року—догляд і обро
біток посівів. Сьогодні високий 
урожай залежить від того, як 
вчасно і якісно буде проведе
но проривку рослин, міжряд
ний обробішк, виполювання 
бур'янів па тіосівах, на скіль
ки організовано буде проведе
на боротьба з сільськогоспо- 
даршіпмн шкідниками.

ІІ^йка роль в успішному 
обробітку і догляді за посівами 
належить механізаторам. Пра
вильне використання техніки, 
тісна співдружність з колгосп
ника^ вирішують успіх цих 
робіт.

Про це, зокрема, свідчать фак
ти роботи тракторної бригади т. 
Крючкова, яка обслуговує ар
тіль імені 18 партконференції. 
Тут успішно завершепо перший 
міжрядний обробіток соняшни
ка, цукрових буряків, куку
рудзи, в чистому стані ут
римуються нари. Колгоспники 
артілі в свою чергу забезпечи
ли своєчасне проведення про
ривки цих культур. Старанно 
доглянуті посіви добре розви
ваються.

Успішно справляються з об
робітком посівів тракторні 
бригади тт. Щербини, Козака 
з Олександрійської МТС, тт. 
Губського, Бульби з Користів- 
ської МТС та ряд інших.

Хлібороби колгоспів імені 
Сталіна, Бандурівеької сільра
ди, імені Калініна в час обро
бітку сільськогосподарських 
культур основну увагу приді
ляють густоті насадження рос
лин на гектарі, від чого голов
ним чином залежить одержан
ня високих урожаїв.

Проте в цілому район в цій 
справі недопустимо відстає. В

Перший пароплав 
у Цимлянському порту

Ново-Сольоновське. (Ростов
ська область). На площадці 
Цимлянського порту йде напру
жена робота. Будівники прова
дять опорядження портових бу
динків, розбивають ділянки для 
посадок дерев і квітів.

23 травня в порт прибув 
першпй пароплав. Судно прой

районі прорвано лише 18 про
центів посіву цукрових буряків, 
досі незавершено першого між
рядного обробітку буряків і 
кукурудзи. Зволікається та
кож підпушування міжрядь 
кормових корпеплодів і кормо
вих баштанних культур.

Механізатори тракторних 
бригад тт. Маменка і Чернухи 
в колгоспі ІІІлях до комуніз
му» грубо порушують договір
ні зобов'язання МТС з колгос
пом, не борються за стислі 
строки і високу якість викону
ваних робіт.

Тривожний стан створився і 
в колгоспах імепі Хрущова, 
імені Будьонного, імепі Рози 
Люксембург та деяких інших. 
До обробітку окремих культур 
тут і досі не приступили.

Трудова дисципліна в цих 
колгоспах низька, затвердже
ний розпорядок дня не вико
нується, масово політична ро
бота серед колгоспників і ме
ханізаторів занедбана. Це і є 
основною причиною зволікан
ня обробітку посівів.

Рясні дощі, що пройшли, 
сприяють доброму розвитку рос
лин, але разом з тим з'явило
ся багато бур'янів, які глу- 

I шать посіви. Завдання полягає 
і в тому, щоб в найближчі дні 
• завершити проривку і перший 

міжрядний обробіток всіх про
сапних культур, звільнити по
сіви від бур'янів, розгорнути 
підживлення рослин і надалі 
тримати їх в чистому етапі.

Для виконання цього завдан
ня необхідно зразково органі
зувати роботу тракторів. Агро
номи МТС разом з бригадирами 
тракторних і рільничих бригад 
повинні зразково організувати 
обробіток посівів, скласти ста- 
хановські маршрути, допомог
ти механізаторам впровадити 

І погодинний графік.
Партійні і комсомольські ор

ганізації колгоспів та МТС по
винні посилити масово-політич
ну роботу, активізувати роботу 
агітаторів і на цій основі роз
горнути дійове соціалістичне 
змагання за швидке і якісне 
проведення обробітку всіх сіль
ськогосподарських культур.

Ширше розгорнемо змагання 
за високий урожай, піднесемо 
темпи обробітку посівів, забез
печимо виконання взятих зо
бов'язань кожним колгоспом, 
бригадою, ланкою!

шло вздовж залізобетонної і 
земляної гребель, потім, прой
шовши між дамбами аванпорту, 
пришвартувалось до причалу.

Пароплав «Ленінський ком
сомол» провів по Цимлянсько
му морю молодий капітан ком
сомолець Дмитро Авдюніи.

На великих 
будовах

З великим піднесенням екіпаж 
земснаряда „Онега" взявся за ви
конання покладеного на нього по
чесного завдання—вирити котло
ван під будинок Каховської ГЕС. 
Буде вийнято 2 мільйони кубо
метрів грунту. Колектив зобов'я
зався достроково закінчити всі 
роботи.

На знімку: земснаряд „Онега" 
на ритті котловане під будинок 
Каховської ГЕС. Розпушений грунт 
захоплюється потужними всмок
тувальними помпами і по 1300- 
метровому пульпопроводу вики
дається на лівий берег ріки Кон
ки (притока Дніпра).

Фото В. Приходька. 
(Прескліше РАТАУ).

На Куйбишевгідробуді
Рівень Волги в районі будів

ництва Куйбишевського гідро
вузла піднявся майже на 8 мет
рів порівняно з зимовим часом. 
Величезні маси води несе ріка, 
але перемичка котловани гідро
електростанції витримує цей 
могутній напір.

Незабаром почнеться розроб
ка підводної частини котловина 
ГЕС. Способом гідромеханізації 
з котловина гідроелектростанції 
буде вийнято 4,5 мільйона ку
бометрів землі.

Біля лівого берега Волги 
гідромеханізатори починають 
роботи в котлованах нижнього 
шлюзу і водозливної греблі.

Щасливе і радісне дитинство
1 червня все миролюбне 

людство відзначить Міжнарод
ний день захисту дітей. Бороть
ба за щастя дітей—це боротьба 
за мир і свободу, проти паліїв 
війни.

Величезною увагою і піклу
ванням оточені діти в нашій 
країні. Партія, уряд і особисто 
товариш Сталін безустанно 
піклуються про створення всіх 
умов для щастя наших дітей.

Рік у рік в країні розши
ряється сітка початкових і се
редніх шкіл, дитячих бібліо
тек, створюються зразкові ясла 
і дитячі садки, споруджуються 
будинки піонерів, дитячі теат
ри, санаторії і будинки відпо
чинку.

В цьому році профспілкові

Включаємось у змагання 
з грузинськими шахтарями

Лист грузинських шахтарів і 
шахтобудівників Голові Ра
ди Міністрів СРСР товаришеві 
Сталіну обговорюється в усіх 
цехах і бригадах Олександрій
ської брикетної фабрики.

Включаючись у соціалістич
не змагання, брикетники бе
руть на себе нові підвищені 
зобов'язання. Зміна т. Мазура 
вирішила достроково виконати 
шестимісячний план, випускати 
продукцію високої якості, до
битися того, щоб всі робітники 
виконували норми не нижче 
125 процентів. Бригада ремонт
ників т. Криворучка дала сло

До нових трудових успіхів
Агітатори заводу «Червоний 

ливарник» провели бесіди, при
свячені листу грузинських 
шахтарів і шахтобудівпиків то
варишеві Сталіну. Зараз колек
тиви цехів беруть на себе під
вищені зобов'язання, борються 
за дострокове виконання пів
річного виробничого плану.

Кращих успіхів у змаганні 
добилась комсомольсько-моло
діжна бригада Віктора Вдовен

Свято пісні і танцю
Минулої неділі на міському 

стадіоні відбулося традиційне 
свято пісні і танцю.

Свято відкрив вступною про
мовою секретар міськкому 
КП(б)У т. Харитонов.

Зведений хор у складі близь
ко 2.000 чоловік в супроводі 
духового оркестру урочисто ви
конав Гімн Радянського Союзу, 
Гімн Української РСР та пісню 
про Сталіна.

Велично звучить пісня «Ми 
за мир».

Потім один по одному на зе
лене поле стадіону виходять 
колективи педагогічного учи
лища, клубу селища Октябрсь- 
кого, агролісомеліоративного 

організації направлять у піо
нерські табори 2 мільйони 750 
тисяч дітей робітників і служ
бовців. Сто тисяч учнів стар
ших класів відпочиватимуть в 
оздоровчих таборах і па турист
ських базах. На утримання 
піонерських таборів тільки по 
бюджету державного соціально
го страхування відпускаються 
сотні мільйонів карбованців.

Центральна дитяча екскур
сійно-туристська станція Мініс
терства освіти РРФСР організує 
влітку масові спортивні змаган
ня, екскурсії і походи піонерів- 
школярів.

З 25 червня по 1 серпня 
організуються великі естафетні 
походи школярів з зон водних 
шляхів, що йдуть від Москви 

во відмінно ремонтувати меха
нізми і забезпечити цим самим 
збільшення випуску брикету.

Чимало бригад, які взяли на 
себе зобов'язання, успішно їх 
здійснюють. Так, вантажники, 
очолювані т. Ткачовим, щодня 
виконують завдання на 150— 
160 процентів. ІЦе недавно 
допускались простої вагонів, 
тепер вони ліквідовані.

Колектив фабрики достроко
во виконав п'ятимісячний і 
травневий виробничий план.

П. Мироненко, 
секретар партбюро 

Олександрійської брикетної 
фабрики.

ка. За високі показники в ро
боті їй присуджено перехідний 
вимпел заводу. Хороших показ
ників добилася комсомольсько- 
молодіжна бригада Григорія 
Корабльова. Вона систематично 
виконує норму на 150—16(1 
процентів, дає литво високої 
якості.

Д. Єрьоменко, 
секретар парторгапізації заводу 

„Червоний ливарник".

технікуму, гудзикової фабрики 
та інші. Вони майстерно вико
пують пісні радянських компо
зиторів та народні пісні і танці.

З індивідуальних виконавців 
особливо відзначився обдарова
ний співак—студент агролісо
меліоративного технікуму Озер
ний, який майстерно виконав 
пісню «Родина».

Широка і багатобарвна була 
програма свята пісні і танцю. 
Свято перетворилось у нову 
демонстрацію обдарованості на
шого народу, який під прово
дом великої партії Леніна — 
Сталіна побудував щасливе ра
дісне життя, йде до сяючих 
вершин комунізму.

до п'яти морів країни. В них 
візьме участь близько 10 тисяч 
учнів старших класів двадцяти 
країв, областей і автономних 
республік РРФСР.

Великого поширення набу
дуть зустрічні походи школя
рів. Міські діти розкажуть сіль
ським друзям про промисло
вість міста, новобудови, музеї, 
театри. Сільські школярі оз
найомлять юних жителів міста 
з передовою технікою сільсько
го господарства, з культурни
ми досягненнями села.

Цікаво і радісно проведуть 
літній відпочинок радянські 
діти, найщасливіші діти на 
землі.

(ТАРС).
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Про ініціативу і активність 
партійних працівників

Первинні парторганізації 
основа нашої партії. Вони по
кликані здійснювати політику 
партії безпосередньо на вироб
ництві, в колгоспі, установі, 
школі, зміцнювати зв'язок пар
тії і її керівних органів з ши
рокими масами трудящих.

Від того, як парторганізації 
вміють згуртовувати, ідейно 
озброювати комуністів, вихову
вати і піднімати широкі маси 
на виконання і перевиконання 
державних планів, набагато за
лежить вирішення поставлених 
перед нами завдань.

Всемірно зміцнювати і підви
щувати боєздатність парторга
нізацій—означає, насамперед, 
добиватися, щоб вони з честю 
виконували покладені на них 
обов'язки, жили повнокровним, 
творчим життям. У відповід
ності з принципами внутріпар
тійної демократії секретарі парт- 
організацій повинні невтомно 
розвивати самодіяльність кому
ністів, виявляти власну ініціа
тиву, бути завжди активними. 
Чим краще поставлена ідейно- 
виховна робота, чим вища марк
систсько-ленінська підготовка, 
політичне загартування, актив
ність і дисциплінованість кому
ністів, тим сильніший вплив 
парторганізації на виробничі 
справи.

Багато первинних парторга
нізацій нашого міста проводять 
серед трудящих значну агіта
ційну і масово-політичну робо
ту, активізують їх па успішне 
здійснення виробничих завдань. 
Внаслідок цього колективи під
приємств, будов і установ в ни
нішньому році стали працювати 
значно продуктивніше, ніж то
рік.

Успіхи паші були б далеко 
кращими, якби партійний 
актив міста і в першу чергу 
секретарі парторганізацій брали 
активнішу участь на нарадах і 
пленумах, ширше розгортали 
критику і самокритику. На 
жаль, у нас є ще секретарі, 
які пасивно ставляться до вирі
шення важливих партійних і 
народногосподарських завдань. 
Товариші 1’убль, Земогляд, ІІа-

Любимий старший брат
Під проводом більшовицької 

партії радянський народ вті
лює в життя геніальний ста
лінський план побудови кому
ністичного суспільства. Велика 
справа комуністичного будів
ництва в Союзі РСР твориться 
єдиною волею, єдиною працею 
всіх соціалістичних націй на
шої Батьківщини, тісно згур
тованих навколо любимого стар
шого брата- великого російсь
кого народу.

Сім років тому, 24 травня 
1945 року, в дні, коли вся 
країна святкувала переможне 
завершення Великої Вітчизня
ної війни Радянського Союзу 
проти німецьких імперіалістів, 
товариш Сталін на прийомі в 
Кремлі на честь командуючих 
військами Червоної Армії про
голосив знамениту здравицю на 
честь великого російського на
роду.

Товариш Сталін назвав ро

*
О. РИЖОВА 

секретар 
Олександрійського 
міськкому КП(б)У

★
зинич, Горбенко, Грабенко, 
Малик, Дяченко, Нетривайло, 
Гончаренко та інші протягом 
минулого і цього року ні разу 
не виступали на активах чи 
пленумах, не розвивають дійо
ву більшовицьку критику і са
мокритику в первинних партій
них організаціях.

і До тих, які недостатньо бе
руть участь в житті міської і 
первинних парторганізацій на
лежить і секретар партбюро 
Олександрійської брикетної 
фабрики т. Мироненко. Висту
пає він зрідка, а коли й вис
тупить, то не конкретно, без 
гострої критики недоліків в ро
боті господарників і окремих 
комуністів. Захоплюючись гос
подарськими успіхами, т. Миро
ненко у своїх виступах зде- 
більша відзначає лише досяг- 
ненпя. Це призводить до не 
властивого більшовикам само
заспокоєння.

Не справляється з своїми 
завданнями парторганізація 
колгоспу імені Леніна. Секре
тар т. Заболотний не проявляє 
активності, займається виключ
но господарськими справами і 
недооцінює значення організа
ційно-партійної і масово-полі
тичної роботи. Він несвоєчасно 
планує роботу парторганізації, 
не добивається виконання пла
нів, зовсім не готує і 
нерегулярно проводить семіна
ри агітаторів, слабо контролює 
роботу комуністів над підви
щенням ідейно - теоретичного 
рівня, сам нерегулярно відві
дує семінари, які проводить 
міськком партії.

Як наслідок, колгосп відстає 
з проведенням весняно-польо
вих робіт, в незадовільному 
стані перебувають і тварин
ницькі ферми.

сійський народ найвидатнішою 
нацією з усіх націй, які вхо
дять до складу Радянського 
Союзу. Товариш Сталін указав, 
що російський народ заслужив 
у Великій Вітчизняній війні 
загальне визнання, як керів
ної сили Радянського Союзу се
ред усіх народів пашої країни. 
Товариш Сталіп відзначив ви
датні риси російського народу 
—ясний розум, стійкий харак
тер, терпіння. Товариш Сталін 
говорив про ге, що довір'я ро
сійського народу Радянському 
Урядові виявилось тією вирі
шальною силою, яка забезпе
чила історичну перемогу над 
ворогом людства, над фашиз
мом.

Сталінська здравиця з винят
ковою силою, проникливістю і 
ясністю виразила ту свідомість 
провідної і вирішальної ролі 
російського народу в історич
ній долі нашої Вітчизни, ту

Відмовчується на партійних 
активах і пленумах секретар 
партбюро шахти № 3 т. Сиро- 
тенко. В своїй роботі він до
пускає млявість, послабив конт
роль за виконанням прийнятих 
рішень, за господарською ді
яльністю адміністрації, за ро
ботою партгруп та гуртків пар
тійного і комсомольського нав
чання.

Це ж саме стосується і сек- 
■ ретаря парторганізації авто- 
: транспортної контори тресту 
І «(ілексапдріявуглерозріз» т. Лу- 

ценка. Він не виступає перед 
трудящими з лекціями і допо
відями і навіть часто відмов
чується на засіданнях бюро і 
партійних зборах. 'Гов. Луцен- 
ко мириться з недоліками, сам 
допускає недисциплінованість.

Деякі секретарі парторгані
зацій недостатньо підвищують 
свій загально-освітній і полі
тичний рівень, не виступають 
з доповідями перед робітника
ми, рідко відвідують кіно, театр 
та інші культурні заклади.

Дальше посилення діяльності 
первинних організацій можли
ве лише при умові неухильно
го підвищення активності ко
муністів. В основі цього ле
жить принцип уважного і дбай
ливого індивідуального підходу 
до кожного з них. Бюро, сек
ретарі первинних організацій 
повинні повсякденно вивчати і 
дбати про правильпу розста
новку членів і кандидатів пар
тії, щоб вони могли впливати 
на всі ділянки виробництва, 
краще вести політичну роботу, 
розвивати ініціативу мас.

Сила нашої партії у її зв'яз
ках з масами. Саме тому пар
тія вимагає від усіх місцевих 
організацій, від усіх комуніс
тів, щоб вони невтомно, день 
у депь розширювали зв'язки з 

'■ трудящими, чуйно відгукува
лись на їх всезростаючі запи
ти.

І свідомість величі російського 
народу, яку виробили в собі на 
досвіді вітчизняної і світової 
історії всі народи Радянського 
Союзу.

Російський народ у багатові
ковій боротьбі з чужоземними 
загарбниками відстояв незалеж
ність нашої Батьківщини. Ще в 
дожовтневий період своєї істо
рії, перебуваючи під жорстоким 
гнітом, російський народ зна
ходив у собі сили, щоб злама
ти карк не одному претенден
тові на світове напування, звід
ки б не йшла його агресія— 
зі сходу чи з заходу.

Російському народові зобов'я
зана культура всього людства 
найбільшими своїми надбання
ми. Росія—батьківщина лені
нізму—найвищого досягнення 
російської і світової культури. 

! На чолі із своїм авангардом 
—російським робітничим кла- 

I сом—всеросійський робітничий

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід 
обробітку цукрових буряків, кукурудзи, кормових 

корнеплодів та кормових баштанних культур 
в колгоспах району станом на 25 травня 1952 року 

(в процентах до плану).
Підпушено міжрядь

Назва колгоспу
о і.

о. 0.5 С И і! О. >. к с я а.

цукр. кормових 
корнеплодір 
і баштанни.'.буряків

кукурудзи

їм. 18 партконферепції 100 1С0 85 . 27
імені Сталіна

(Бандурівка) 62 100 83 100
імені Калініна 48 100 0 0
ім. Петровського 28 100 кю іоо
„Заповіт Леніна" 27 100 41 0
ім. Ворошилова 25 100 95 0
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 24 66 66 о - -
ім. )Кданова 21 100 66 46
імені Леніна 16,6 96 47 0
„Перше травня" 16 83 100 33
ім. Енгельса 10 100 100 100
ім. Володимира Ульянова 10 40 100 0
ім. Щорса 10 25 100 0
„Шлях до комунізму" 5 50 50 15
ім. 12-річчя Жовтня 4 60 61 0
імені Сталіна (Вороши-

ловка) 2,8 100 100 50
ім. Карла Маркса 2,7 68 100 100 '
„Жовтень" 0 100 80 40
ім. Молотова 0 50 75 0
„Оборона країни" 0 0 100 0
Ім. Будьонного 0 0 1(10 0
ім. Розп Люксембург 0 0 28 0
„Шлях до соціалізму" — — 100 0
„Комунар" ■ — — 64 0
ім. Хрущова 60 0
По Ксристівській МТС 22 80 70 26 '
По Олександрійській МТС 13 78 86 29
По РАЙОНУ 18,6 80 77 28

Напівавтомат для підсадки насіння цукрових буряків 
в корінь рослини

Цукроводи України вишукують нові засоби підвищення врожай
ності цукрових буряків. У минулому році ланкова колгоспу „Радяв^— 
ська Буковина" Чернівецької області Марія Гакман провела цікавий 
дослід по підсадці насіння цукрових буряків у корінь рослини. Вияви
лось, що в процесі проростання насіння сприяє утворенню речовин, 
які допомагають інтенсивному росту буряків. Піддослідне коріння бу
ряків до початку збирання важило в 2—3 рази більше, ніж звичайне. 
А те широкому застосуванню цього способу переважала трудомісткість 
операції. Щоб полегшити і прискорити цю операцію конструктор Ми
кола Сагайдак (Чернівці) створив напівавтомат, з допомогою якого 
одна людина за годину робить 1200 підсадок. В цьому році підсадка 
насіння в корінь цукрових буряків буде проведена в 54 колгоспах Чер
нівецької області на площі понад 100 гектарів.

На знімку: напівавтомат для підсадки насіння цукрових буряків 
у корінь для підвищення їх урожайності.

Фото В. Кардова. Прескліше ТАРС.

клас під проводом партії Леніна
Сталіна привів народи нашої 

країни до перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції, яка повалила капіталізм 
у нашій країні, назавжди по
кінчила в ній з соціальним і 
національним гнобленням, ство
рила нашу радянську державу, 
наше радянське суспільство, 
відкрила нову еру в історії 
людства. Велика Русь навік 
об'єднала вільні республіки на
шої Вітчизни в могутній Союз 
Радянських Соціалістичних Рес
публік—твердиню дружби і сла
ви народів нашої країни.

Великий російський народ 
дав нашій Вітчизні і світові 
славну Москву—прапороносця 
нової радянської епохи, нат- 
хненника будівництва комуніз
му в СРСР, глашатая визволь
ного руху трудового людства 
від капіталістичного рабства, 
глашатая боротьби за міцний 
мир і дружбу між народами, 
проти паліїв нової війни, сто
лицю великої радянської дер
жави, що є оплотом всього мо

гутнього табору миру, демок
ратії і соціалізму.

Всіма силами, всіма засобами 
кріпити дружбу з великим ро
сійським народом - вчать Ленін 
і Сталін усі народи нашої 
Батьківщини. «При єдиній дії 
пролетарів великоруських і ук
раїнських вільна Україна мож
лива, без такої єдності про неї 
не може бути й мови»,—вка
зував шлях українському на
родові В. І. Ленін ще в доре
волюційні часи. Мудрість ле
нінського заповіту підтвердже
на всім ходом історії. Саме слі
дуючи невідступно в усій сво
їй боротьбі за братнім російсь
ким народом, спираючись на 
його незмінну політичну, воєн
ну, господарську, культурну 
допомогу, прийшов український 
народ до здійснення своїх ві
кових мрій—про свою держав
ність, про возз'єднання всіх 

і своїх земель, побудував свою 
І Українську Радянську Соціа

лістичну Республіку—складову 
і невід'ємну частину Союзу 

І РСР, республіку гігантської
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З честю виконувати соціалістичні зобов’язання

Змагання двох шахт
Шахта №2 І Шахта №3

МЕХАНІЗАТОРИ В БОРГУ
ПЕРЕД КОЛГОСПНИКАМИ

Потужними тракторами таіп-

Гірники шахти №2, вступаючи в соціа
лістичне змагання з колективом шахти .У.’З’, 
взяли на себе підвищені зобов'язання 1 з 
перших днів нового року вони по-бойово
му здійснюють їх.

Протягом п'яти місяців підприємство 
працює ритмічно, значно перевиконує план 
І соціалістичні зобов'язання.

У договорі передбачено підвищити про
дуктивність праці на 10 процентів, знизити 
собівартість вугілля на 2 проценти. Ці по
казники перевищені. Колектив зобов'язав
ся протягом року зекономити 300 тисяч 
карбованців. Вже збережено майже поло
вину цієї суми. Реалізовані і інші пункти 
договору.

Успіхи колективу в роботі забезпечу
ють тут широко розгорнуте дійове соціа
лістичне змагання, втілення нових прогре
сивних прийомів і методів праці.

Гірники шахти першими в Олександрії 
виступили ініціаторами боротьби за висо
ку продуктивність праці. Заспівувачем но
вого руху виступив наваловідбійник Іван 
Осиченко, який підхопивши почин донець
кого шахтаря Тихона Михайлова, добився 
високих трудових показників.

Приклад передовика змагання насліду
вали багато інших гірників.

Вугільники від індивідуальних перейшли 
до колективного стахановського плану. 1 
ось результати. На дільницях немає жод
ного робітника, який би не виконував змін
ної норми.

У змаганні виросли нові люди, нові енту
зіасти праці. Ще недавно наваловідбійник 
Павло Василенко, кріпильник Григорій Лі- 
совський, прохідник Олексій Ільєнков не 
були помітними. Тепер вони кращі вироб
ничники. Кожний з них на 20—30 процен
тів перевищив свої зобов'язання.

Впровадження передових методів праці 
дало можливість набагато підвищити видо
буток вугілля. В окремі дні шахта видає 
на 200 тонн вугілля більше встановленого 
плану. Це свідчить, що тут є великі внут
рішні резерви, які треба повністю вико
ристати.

Дбаючи про дальше розгортання соціа
лістичного змагання, про поширення най
більш прогресивних методів роботи, гос
подарники, керівники партійної 1 профспіл
кової організації ще недостатньо мобілізу
вали колектив на ге, щоб втілити графік 
циклічності в усі лави. Цей недолік слід 
ближчим часом виправити. Тоді шахта бу
де видобувати все більше надпланового ву
гілля, доб'ється кращих якісних показни
ків, вийде переможцем у соціалістичному 
змаганні з гірниками третьої шахти.

Перед входом в управління шахти №3 
—плакат „Блискавка". Читаємо:

„21 травня наваловідбійники зміни гір
ничого майстра т. Ніколаєва виконали 
завдання на 148 процентів, відвантаживши 
понад план 76 тонн вугілля.

В роботі відзначились тт. Манакін, Го- 
родецький, Марков, Остахов, Коханевич, 
Сливенко, Плесацький, а також вагонники 
тт. Буркаленко, Солощенко, Гребенюк. 
Кожний з цих гірників виробив від 180 до 
230 процентів норми.

Рівняйтесь на передовиків змагання!"
Такі „Блискавки" виходять майже 

щоденно. Мовою цифр вони розповідають, 
як працює колектив.

З дошки показників дізнаємось, що 
дільниця №1 (начальник т. Казнін) вико
нує план лише на 87 процентів, а дільни
ця №2 (начальник т. Чернега) на 109 про
центів.

Змагаючись з гірниками шахти №2, ко
лектив добився деяких успіхів, але біль
шість пунктів соціалістичного договору 
залишаються невиконаними. Вугільники, 
наприклад, дали слово працювати плано
мірно, ритмічно. Проте тут не дотриму
ються графіку. В другій половині травня 
колектив заборгував державі кілька тисяч 
тонн вугілля і лише останніми днями по
чав виконувати план.

Така строкатість є наслідком того, що 
начальник шахти т. Майборода 1 головний 
Інженер т. Щетніков не подбали про своєчас
ну підготовку нових лав.

Колектив зобов'язався підвищити про
дуктивність праці на 13 процентів, доби
тись виконання виробничих завдань всіма 
гірниками. Однак цей пункт не здійснюєть
ся. 44 робітники не впоруються з своїми 
нормами.

На шахті не підтримують і не розпов
сюджують нових методів . праці. Тільки 
два наваловідбійники склали особисті ста- 
хановські плани. 1 це в колективі, який 
майже вдвічі більший колективу шахти №2!

Високі зобов'язання взято 1 по економії. 
Але замість неї, тут збитки становлять 
362 тисячі карбованців.

Невтішні показники. Однак з них не 
роблять висновків ні господарські керів
ники, ні партбюро, ні шахтком. Вони на
віть не спромоглися організувати масової 
взаємоперевірки виконання соціалістично
го договору, вивчити позитивний досвід 
колективу шахти №2, поширити його.

Вугільники третьої шахти повинні до
битися чіткої, ритмічної роботи, перевести 
всі лави на графік—один цикл на добу, 
поліпшити якісні показники.

тими складними сільськогос
подарськими машинами оснас
тила наша Батьківщина МТС 
району.

У договорах, укладених 
Олександрійською МТС з кол
госпами, механізатори зобов'я
зались високопродуктивно ви
користовувати ці машини, ви
сокоякісно і в строк виконува
ти всі сільськогосподарські 

| роботи.
На жаль, деякі тракторні 

бригади грубо порушують ці 
договори, несвоєчасно викону
ють важливіші сільськогоспо
дарські роботи.

Особливо погано виконують 
І свої договірні зобов'язання трак

торні бригади Олексія Маменка 
; та Федора Чернухи, які обслу- 
і говують колгосп «Шлях до ко- 
| мунізму». Вони, наприклад, 

виконали доведений план боро
нування озимих лише па 92 
проценти. До того ж значна 
частина цієї роботи проведена 
з значним запізненням і не
якісно.

Не краще працюють механі
затори цих бригад і зараз—на 
обробітку посівів. Саме через 
це половила площі посівів цук
рових буряків, кукурудзи, май
же вся площа кормових корне- 
плодів та кормових баштанних 
культур густо вкриті бур'янами. 
Тут механізатори не провадили 
навіть першого обробітку між
рядь, хоч строки виконання цих 
робіт минули. 3,7 процента ви
конання плану міжрядного об- 

; робітку—ось, що характеризує 
І їх роботу.

Такий стан створився тому, 
що тут занедбали масово-гюлі- 
тичну роботу з людьми, на низь
кому рівні трудова дисципліна 
і технічний догляд за тракто

рами, відсутня боротьба за ви
конання норм виробітку, за 
економію пального і мастила.

З цих причин виробіток на 
15 сильний трактор на20трав- 

I ня по бригаді т. Маменка на 
41 гектар нижчий від серед
нього виробітку по МТС. Низь
кий виробіток на трактор і в 
бригаді т. Чернухи. Крім того 
бригади перевитратили близько 

і тонни пального.
Не краще справи звиконан- 

I ням договірних зобов'язань і в 
бригадах Михайла Су пру на 
(колгосп імені Хрущова), Федо
ра Погорілого, Якова Гайдама
ки (колгосп імені Карла Марк
са) та деяких інших. На 20 
травня вони план міжрядного 
обробітку сільськогосподарсь
ких культур викопали лише на 
8—10 процентів.

Директор МТС т. Горбенко, 
головний агроном т. Байда та 
заступник директора по політ- 
частипі т. ПІорін, знаючи про 
такий стан, не вживають заходів 
до поліпшення роботи механі
заторів. Вони слабо поширю
ють передові методи праці— 
погодинний графік і сгахановсь- 
кі маршрути, не борються з 
перевитратами пального, не вив
чають причин низьких виро
бітків механізаторів. В МТС не
має по суті бригади, яка б пра
цювала за новими методами. 
Лише в двох бригадах з 17 є 
економія пального.

Механізатори Олександрійсь
кої МТС у великому боргу пе
ред колгоспниками. Вони по
винні докорінно покращити свою 
роботу, суворо дотримуватись 
договірних зобов'язань, своє
часно і високоякісно виконува
ти всі польові роботи.

І. Кожевник, 
інструктор РК КП(б)У.

На обробітку кукурудзи
Колгоспники артілі «Оборона 

країни» цього року наполегли
во виборюють високий урожай 
кукурудзи. В артілі завершує
ться проривка цієї культури на 
всій площі—100 гектарів.

Високих виробітків добива
ються ланки Фені Чабан і Наді 
Рудепко. Кожна колгоспниця 
за день тут прориває по 0,35

гектара кукурудзи замість 0,25. 
Велику допомогу хліборобам 

в обробітку просапних культур 
подають механізатори трактор
ної бригади Гаврила Колісника 
з Користівської МТС. Вони ус
пішно і якісно завершили пер
ший міжрядний обробіток со
няшника і кукурудзи.

І Д. Жежеря, голова колгоспу.

соціалістичної індустрії, квіту
чого колгоспного сільського 
господарства, передової соціа
лістичної науки і культури, 
щасливого заможного життя, 
сповненого радості вільної пра
ці і творчості. Незмінно кріпи
ти дружбу з великим російсь
ким народом—до цього закли
кає, цього вимагає українсь
кий народ від усіх своїх 
синів.

Український народ виражає 
свою нерозривну єдність з росій
ським народом, спрямовуючи 
всі сили свої на здійснення 
тих же великих цілей, яким 
присвячує всі помисли і сили 
свої російський народ, — па 
здійснення цілей побудови кому
нізму в СРСР, все більшого 
зміцнення величі і слави лю
бимої Радянської Батьківщини. 
В одному строю з великим ро- і 
сійським народом, з усіма на- 
родами-братами, в одній згурто
ваній сім'ї з ними український 
народ працює над споруджен
ням сталінських будов кому
нізму, над перетворенням при

роди, над виконанням і пере
виконанням народно-господар
ських планів.

Любов українського народу 
до його російських братів ви
ражена в його любові до куль
тури російського народу, в 
прагненні найповніше прилу
чатися до неї. Свою україн
ську радянську культуру — 
соціалістичну змістом, націо
нальну формою, український 
народ творить і розвиває як 
органічну частипу всієї радян
ської культури, всемірно спри
яє благотворному впливові на неї 
з боку най передовішої в світі 
російської культури.

Дружба між народами СРСР 
—вчить товариш Сталін—вели
ке і серйозне завоювання. Бо 
поки ця дружба існує, народи 
нашої країни будуть вільні і 
непереможні. Дружба народів 
СРСР, разом з радянським 
патріотизмом, морально-політич
ною єдністю народу, є могутньою 
рушійною силою нашого сус
пільства. Виховання дружби 
народів СРСР, виховання лю

бові до великого російського 
народу — найвідповідальніше 
завдання партійних організа
цій. Партійні організації нашої 
республіки чимало працюють 
над виконанням цього завдан
ня. їх обов'язок - невпинно 
посилювати, поліпшувати, роз
гортати цю роботу.

Перед благородною темою 
ленінсько-сталінської дружби 
народів, особливо дружби ук
раїнського і російського наро
дів, досі ще в значному боргу 
наші письменники і митці. Ця 
тема все ще з недостатньою 
глибиною і яскравістю відби
вається в українській літера
турі і мистецтві.

Досі ще мало створено україн
ськими науковцями хороших 
праць про радянський патріо
тизм, про ленінсько-сталін
ську дружбу народів, про не
розривний зв'язок і братерство 
українського народу з великим 
російським народом. Часом по
верхово висвітлюється тема 
дружби народів, взаємозв'язку

російської і української куль
тури в підручниках.

Значно більше місце тема 
дружби російського і україн
ського народів мас посідати в 
усій пропагандистській роботі 
партійних організацій—в дру
кованій пропаганді, усній, через 
радіо.

Листопадовий Пленум ЦК 
КІІ(б) України 1951 року по
ставив перед усіма партійними 
організаціями за обов'язок — 
всіма засобами ідеологічної ро
боти невтомно пропагувати і 
роз'яснювати трудящим, що 
своїми величезними успіхами в 
господарському і культурному 
будівництві український народ 
зобов'язаний більшовицькій 
партії, великому вождю і вчи
телю товаришеві Сталіну, друж
бі народів нашої країни, своє
му старшому братові- великому 
російському народові. Пленум 
зобов'язав партійні організації 
спрямувати вістря ідеологічної

роботи на якнайшвидше пере- 
■ борення залишків буржуазної 

ідеології, на рішучу боротьбу 
проти проявів українського 
буржуазного націоналізму і 
космополітизму. Цими вимогами 
і повинні неухильно керува
тися партійні організації.

Любов'ю і повагою всіх воле
любних народів світу, всього 
прогресивного людства оточе
ний російський народ. Безмірна 
любов до великого російського 
брата живе в серцях всіх ра
дянських народів. Провідна 
роль російського народу в сім'ї 
соціалістичних радянських на
цій—запорука дальшого роз
квіту нашої Батьківщини. На 
чолі з великим російським на
родом, під керівництвом біль
шовицької партії, під проводом 
великого Сталіна трудящі на
шої Батьківщини йдуть до 
перемоги комунізму.
(Передова газети „Радянська 
Україна" від 24 травня ц. р.)
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Киргизька РСР. Фатима Мамуралієва—дочка колгоспника сіль
госпартілі імені Фрунзе Іссик-Кульської області—закінчила в 1950 році 
Всесоюзний державний університет кінематографії. Зараз вона працює 
режисером в Киргизькій студії кінохроніки.

На знімку: Ф. Мамуралієва за монтажем чергового номера кіно
журнале.

Фото М. Краснянського. Прескліше ТАРС.

Торгівля при зачинених дверях
Привабливим став тепер ма

газин змішторгу № 24. Примі
щення недавно відремонтова
не, поблискують свіжою фар
бою прилавки і полиці, па яких 
лежить багато різних тканин.

Цс, так би мовити, один бік 
справи.

Заходите ви до магазину. За 
прилавком продавець т. Рогаті- 
на. Питаєте—скільки коштує 
та чи інша тканина—відповідь 
невиразна. Дехто насмілюється 
запитати вдруге. І ось тут на 
його голову звалюється грубий І 
окрик:

—Чого вам треба? Я ж один 
раз сказала—треба краще слу
хати.

Зніяковівши, покупець від
ходить від прилавку і прямує 
до дверей...

Магазин, як правило, відкри
вається з значним запізненням, 
хоч працівники його приходять 
на 2—3 години раніше. Біля 
магазину черга. Кожен хоче

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети „Більшовиць

ка правда" надійшов лист, в яко
му розповідалось про те, що на 
селищі Октябрське окремі грома
дяни самочинно займають земель
ні ділянки, де передбачалось об
ладнати квітники та посадити 
дерева.

Як повідомив редакцію заступ
ник голови виконкому міської

Малий фейлетон

„Вихожу один я на дорогу"
(За

Хто хоч раз проїде по доро
гах з Олександрії на підприєм
ства буровугільної промисло
вості, той неодмінно скаже: „9х, 
дороги..." і зробить єдиний вис
новок—немає в них путящого 
господаря.

І справді, путящого господа
ря промислові дороги не ма
ють, а недбалих тут чимало.

Приміром, дорога, що йде від 
шостої школи на Байдаківський 
вуглерозріз і далі належить 
вцілому підприємствам треста 
„Олександрія вугілля".

Один кусочок віддано Байда- 
ківському вуглерозрізу, і 
розподілили між шахтами 
брикетними фабриками і 
далі, і так далі.

І от їздять по цій дорозі, на
бравшись терпіння, зціпивши 
зуби Філоненко, і Філатов, і 
Майборода, і Сахацький, їздять 

інші
і та 
так

потрапити в приміщення, але 
марно—двері зачинені. Та ось 
біля них з'являється особа. Че
рез кілька хвилин двері відчи
няються, і продавець Рогаті.на, 
весело посміхаючись, впускає 
знайому в середину. Потім 
ще, ще...

Нарешті двері настіж відкри
ваються, і ви заходите до мага
зину. Па прилавку—кілька мет
рів потрібної вам тканини. її 
вистачає лише на 3—5 чоло
вік. Решта покупців певдоволе- 
но поглядає то на продавця, то 
па тих, хто стоїть в іншому 
кутку приміщення з пакунками.

Так буває дуже часто. Най
більше тоді, коли у магазині 
буває сама Рогатіна.

А завідуючий магазином 
т. Дмитрієв? Невже він пе знає 
про такі комбінації продавця 
Рогатіної?

Знає і потурає.
П. Горбаченко.

т. Кон- 
в листі,

виділив 
осіб,

Ради депутатів трудящих 
стантінов, факти, наведені 
ствердились.

Виконком міськради 
комісію для уточнення 
які самочинно зайняли земельні 
ділянки. Громадяни, які поруши
ли правила землекористування, 
будуть притягнуті до відповідаль
ності.

листом робітника т. Петренка)
керівники тресту, недобрі дум
ки висловлюють, а навести по
рядок у догляді за дорогами, 
ремонтувати їх своєчасно не 
наважаться, см’ливості та рі
шучості, мабуть, невистачає.

І виходить, як в тому народ
ному прислів'ї,—в багатьох ня
ньок—дитя без ока.

Правда, в декого, видно, лус
нув терпець і вони вирішили 
почати ремонт дороги кусочка
ми. З'явились на ній огорожі, 
витівкуваті з віртуозними ви
боями об'їзди та інші такі не
приємні речі.

Не можна змовчати й за тем
пи ремонту. Ось ділянку доро
ги між шахтою № 2 до Байда- 
ківської брикетної фабрики дов
жиною у ЗО метрів давненько 
обгородили і почали ремонт. 
Власне не почали, а почала ре
монтувати одна людина.

Декада Української РСР в Румунській 
Народній Республіці

і всебічне ознайомлення трудя
щих Румунії з успіхами про
мисловості, сільського госпо 
дарства, науки, мистецтва і лі
тератури Української РСР, до
сягнутої українським народом 
у братерській сім'ї народів ве- 
---------------------- -ф-------------------------

ЗВЕРНЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
ПРОФСПІЛОК ДО ТРУДЯЩИХ УСЬОГО СВІТУ

умунське товариство по 
зміцненню зв'язку з Радянсь
ким Союзом ( Арлюн ) прово
дить з 26 травня декаду Ук
раїнської РСР в Румунській 
Народній Республіці.

Завданням декади є широке

Людожери 
в генеральських 

мундирах
Американський генерал 
пропагує хімічну війну

Виступаючи в Чікаго на щоріч- 
й нараді Хімічної асоціації 

збройних сил, начальник хімічно
го корпусу американської армії 
генерал-майор Беллен вихваляв 
хімічні засоби ведення війни, на
звавши їх „дешевими", „дійови
ми" і, особливо, такими, що не 
завдають непоправної шкоди май
ну.

Тепер, заявив Беллен, Сполуче
ні Штати є великою промисловою 
країною світу і їх хімічна про
мисловість—більша від усіх ін
ших галузей промисловості. „Ця 
промислова могутність і хімічна 
війна, — твердив цей генерал, — 
дають нам колосальні можли
вості"...

Хімічна зброя, вказав далі Бел
лен. це зброя, використовувана 
проти особистого складу, і у від
міну від запалювальної бомби 
вона загалом не завдає шкоди ма
теріальній частині. Це дешева і 
ефективна зброя, і вона не завдає 
непоправної шкоди майну. Вона 
може здійснити те, чого не може 
зробити руйнівна зброя. Руйнівна 
зброя пробиває броню. Хімічна 
зброя проникає через броню. Як
що підземні укріплення і бомбо
сховища не будуть захищені з 
допомогою складної системи по
дачі повітря, вони також будуть 
вразливі для хімічної зброї. При 
проведенні стратегічної операції 
проти промислового центра про
тивника можна використати от
руйні речовини для того, щоб ви
вести з ладу людей, які працюють 
в промисловості в будь-якому да
ному районі.

Як видно з виступу Беллена, 
американські людожери в гене
ральських мундирах стають все 
розв'язнішими і дедалі більше 
викривають себе. У всіх людей 
перед очима найновіші злочини 
цих людожерів: інтервенція і 
звірства в Кореї, застосування 
бактеріологічної зброї в Кореї і 
Північно-Східному Китаї, криваві 
розправи з військовополоненими 
на острові Кочжедо, безсоромна 
пропаганда хімічної зброї.

(ТАРС).

• • •

Ранком бере робітник-муляр 
лопату і з піснею „Вихожу 
один я на дорогу"... приходить 
на місце роботи.

Організація праці в нього та
ка. Іде цей робітник за 10 мет
рів, бере на лопату пісок, несе 
його й висипає. Потім кладе ло
пату і на таку ж віддаль іде 
за камінням і вкладає в доро
гу- .

Ніякі математичні підрахунки 
не дають можливості встано
вити, коли, таким чином, буде 
закінчено 
дороги.

А тим 
псується, 
ладу, перевитрачається пальне, 
люди терплять неприємності.

Невже це не повинно триво
жити керівників підприємств 
вугільної промисловості?

Тарас Шипшина.

ремонт цієї ділянки

часом автотранспорт 
передчасно вибуває з

з

Всесвітня 
опубліку-

трудящих

амери-

усього 
стійкий 
у Ко- 
провал

ВІДЕНЬ. (ТАРС). 
федерація профспілок 
вала таке звернення:

„ВФП звертається до 
усього світу з закликом оголоси
ти 25 червня 1952 року днем 
активної міжнародної солідарності 
з героїчним корейським народом, 
днем захисту миру.

В цей день минає два роки з 
того часу, як американські імпе
ріалісти ввергли чоловіків, жінок 
і дітей Кореї в страхітливі страж
дання.

Злочини, зроблені за ці два 
роки в Кореї, є тим більш мер
зенними, що уряд США намагаєть
ся прикрити їх прапором органі
зації Об'єднаних націй.

25 червня 1952 року минають 
також другі роковини героїчного 
опору корейського народу 
канським загарбникам.

У цей день трудящі 
світу вшановуватимуть 
опір своїх братів і сестер 
реї, опір, що прирікає на 
імперіалістичну агресію.

Захищаючи свою батьківщину, 
корейський народ показав приклад 
стійкості в боротьбі проти агресії. 
З допомогою доблесних китай
ських добровольців і при підтрим
ці всіх народів, що є природними 
противниками якого б то не було 
національного гноблення, бійці 
Кореї дали новий поштовх опоро
ві народів імперіалізму і колоні
альній системі в усьому світі.

Не спиняючись пі перед чим, 
американські агресори застосува
ли в Кореї і Північно Східному 
Китаї бактеріологічну зброю. Во
ни насмілилися зробити цей зло
чин, спонукувані прагненням до 
воєнних успіхів і расистським

Розправа американських властей з пораненими 
і хворими військовополоненими в Пусані

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Кореспон
дент агентства Ассошіейтед Пресе 
повідомляв з Пусана про жорсто
ку розправу американців у вели
кому „госпітальному" таборі в 
Пусані з пораненими і хворими 
військовополоненими, які протес
тували проти звірств адміністра
ції табору і примусового „відбо
ру".

Кореспондент вказує, що „за
ворушення в цьому таборі поча
лося ще 16 квітня", а 20 травня 
адміністрація табору вирішила 
„зайняти жорстку позицію". „Ви
пробуваний в боях піхотний ба
тальйон,— пише кореспондент, — 
був посланий на підкріплення та
бірної охорони. Танки з гуркотом 
проходили повз табір. Військово
полоненим було сказано, що, ко
ли вони не вийдуть із свого сек
тора, вони не одержать їжі. На
решті, їм сказали, що. коли вони 
не вийдуть, то американські сол
дати ввійдуть і витягнуть їх звід
ти".

Народний уряд Болгарії вияв
ляє велике піклування про поліп
шення шкільної освіти. Порівняно 
з 1944 роком число учбових зак
ладів у країні збільшилося майже 
на 2 тисячі.
Тепер у Болгарії налічується 8.311 

початкових і середніх шкіл, в 
яких навчається 1 мільйон 120 
тисяч чоловік.

Невпинно зростає кількість під
ручників і учбових посібників, що

Загублений чек, виданий Олександрійським лісоторговим складом 
за № 074172 від 13 жовтня 1951 року для одержання лісоматеріалу з 
шахти № 3 в кількості 4 куб. м. на ім'я Рохманова Андрія Олексійо
вича, вважати недійсним.

делегації 
складі —

ликого Радянського Союзу.
Для участі в декаді з Києва 

в Бухарест виїхали 
УРСР і у повному 
Державний народний хор Ук
раїнської РСР.

Во- 
тих, 
або 

зло- 
за-

презирством до корейського на
роду.

ВФП впевнена, що 25 червня 
1952 року трудящі всього світу, 
демонструючи свою повну солі
дарність з корейським і китай
ським народами, знову висловлять 
рішучий протест проти застосу
вання бактеріологічної зброї. " 
ни викриють махінації всіх 
хто, заперечуючи злочини 
сіючи сумнів у тому, що ці 
чини зроблено, намагається 
хистити людей, відповідальних за 
ведення війни варварськими ме
тодами.

ВФП рекомендує всім проф
спілковим організаціям, які приєд
нуються або не приєднуються до 
неї, використати при проведенні 
міжнародного дня 25 червня 1952 
року методи, які найбільш підхо
дять і -відповідають конкретним 
національним і місцевим умовам, 

прий- 
про- 

резо- 
служ- 
боро- 
наро-

Зокрема, вона рекомендує 
мати на загальних зборах, 
ваджених по місцю роботи, 
люції, в яких робітники та 
бовці повинні дати клятву 
тися за мир і незалежність 
дів.

Трудящі всіх країн, об єднуй- 
тесь в день Міжнародної солідар
ності—25 червня 1952 року!

Вимагайте припинення війни в 
Кореї І виводу всіх іноземних 
військ з цієї країни!

Добивайтесь безумовної заборо- 
ни зброї масового винищення лю
дей і осудження злочинців, які 
застосували бактеріологічну зброю 
в Кореї і Північно-Східному Ки
таї!

Сміливо розвивайте всі форми 
народної ініціативи, своєю невтом"^ 
ною боротьбою зміцнюйте всесвіт
ній фронт захисників миру!".

„Із 16°0 хворих і здорових, що 
були в секторі,—продовжує корес
пондент,—близько 1100 чоловік 
брали участь у боротьбі. Група 
інвалідів—всього близько 500 чо
ловік—билась найзапекліше". „Ми 
придушили опір цих калік і від
різали один сектор табору,—за
явив командуючий американськи
ми частинами підполковник Хет- 
філд... —Ми брали табір поступо
во. Ми відтісняли їх назад і на
решті загнали в куток. Все було 
закінчено за одну годину п'ятнад
цять хвилин".

Кореспондент наводить цифри, 
які спростовують американські 
вигадки про те, ніби корейські і 
китайські військовополонені не 
бажають репатріюватися.

Комендант табору лейтенант 
Джон Бостік заявив: „Тепер у та
борі 5500 військовополонених, і 
всі вони настроєні прокомуністич
но" (тобто вимагають повернен
ня на батьківщину).

видаються. В 1939 році в країні 
було видано всього 169 наймену
вань учбової літератури загаль
ним тиражем у 133 тисячі примір
ників. У 1951 році в країні було 
видано вже 299 найменувань під
ручників тиражем у 6 мільйонів 
495 тисяч примірників. У цьому 
році намічається випустити 599 
підручників тиражем у 9 мільйо
нів 386 тисяч екземплярів.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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ПЕРЕДОВА: Посилити контроль і 

перевірку виконання прийнятих рі
шень.

По нашій Батьківщині (1 стор.).
Майстер своєї справи (1 стор.).
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. П. Царинний 

Чи так слід готувати і проводити 
партійні збори? (2 стор ).

Всі резерви виробництва — на до
строкове виконаним квартального 
плану (2 стор.).

В НОМЕРІ:
А. Никоноров. — Впроваджувати пе

редові методи будівництва (2 стор.).
Ширше механізувати обробіток про

сапних культур (3 стор.).
ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ (3 стор.).
П. Черкасов. — В юному місті па 

Дніпрі (3 стор.).
КОРОТКО (4 стор.).
Зговір між амерішано-англійськими 

правлячими колами і боннськими ре
ваншистами (4 стор.).

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КІ1(б)У, 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Посилити контроль і перевірку 
виконання прийнятих рішень

«Після того, як дано пра
вильну лінію,—вчить товариш 
Сталін,—після того, як дано 
правильне розв'язання питан
ня, успіх справи залежить від 
організаційної роботи, від органі
зації боротьби за проведення в 
життя лінії партії, від правиль
ного добору людей, від пере
вірки виконання рішень керів
них органів/.

Керуючись цими вичерпними 
вказівками товариша Сталіна, 
партійні органи, первинні парт- 
організації підприємств, будов, 
колгоспів, МТС і радгоспів міс
та й району посилили органі
заційно-партійну і масово-по
літичну роботу в своїх колек
тивах, здійснюють повсякден
ний контроль за виконанням 
своїх рішень і рішень вище
стоящих партійних і радянсь
ких органів.

Переконатися в тому, яку 
роль відограє правильна орга- 

х^гїЗація перевірки виконання у 
.^ібезпеченні успішпого роз- 

вчйання господарсько-політич
них завдань, можна на прик
ладі роботи первинної нарторга- 

"іщаЙІТ рудоремоптного заводу. 
^Відомо, що завод деякий час 
не викопував виробничої про
грами. Це, звичайно, схвилю
вало комуністів, і вони виріши
ли будь-що ліквідувати відста
вання.

Детально вивчивши і обгово
ривши на засіданні партбюро 
матеріали комісії по виявлен
ню причин відставання підпри
ємства, комуністи прийшли до 
висновку, що однією з основ
них причин невиконання ви
робничого плану заводом є 
відсутність належного порядку 
і чіткості у плануванні і звіт
ності.

У прийнятому рішенні парт- 
бюро намітило конкретні захо
ди, зобов'язало начальників 
відділів і цехів налагодити пла
нування, облік і звітність. Конт
роль за виконанням намічених 
заходів покладено на окремих 
членів партбюро. Систематична 
перевірка, як па практиці здійс
нюється прийняте рішення, да
ла бажані наслідки. Минуло 
небагато часу, і колектив заво
ду став успішно справлятися з 
виробничим планом.

Велику увагу партбюро (сек
ретар т. Коган) приділяє конт
ролю виконання рішень шостої 
міської партконференції, звітно- 
виборних партійних зборів і 
критичних зауважень комуніс
тів. Намічені заходи зараз чіт
ко виконуються.

Однак, непоодинокі факти

БУДІВНИЦТВО ШКІЛ У МОСКВІ
До наступного учбового року 

учні Москви одержать прекрасний 
подарунок—27 нових шкіл, спо
руджуваних тепер у різних райо
нах міста. Школи будуються за 
типовим проектом, у п'ять повер

свідчать про те, що окремі 
бюро, секретарі парторганіза- 
цій, прийнявши непогапі рі
шення, не підкріплюють їх ор
ганізаційною роботою, не перет
ворюють в життя.

У партійній організації бу
дівельного управління Семепів- 
ського тресту, наприклад, по
ловина членів і кандидатів 
партії не мають доручень. Це 
є наслідком того, що секретар 
партбюро т. Лиженкін не вжи
ває ніяких заходів, щоб забез
печити виконання раніше прий
нятого рішення по цьому пи
танню.

Серйозні недоліки мають 
місце в агітаційно-масовій ро
боті серед трудівників міської 
артілі імені Леніна. Секретар 
парторганізації т. Заболотній 
не турбується про підвищення 
рівня організаційно-партійної 
роботи. Пі одно із прийнятих 
рішень тут не виконано. Буває, 
що зберуться комуністи па 
збори, поговорять і розійдуться, 
не намітивши навіть заходів.

Забув про рішення звітно- 
виборних зборів і секретар парт- 
організації артілі імені Сталіна, 
Ворошиловської сільради, 
т. Турбаївський. Тут кілька 
місяців не проводились партій
ні збори. З цього можна зро
бити висновок про рівень ор
ганізаційної роботи в цій парт
організації.

Такий стан в цих парторга- 
нізаціях створився тому, що 
бюро, секретарі первинних ор
ганізацій не приділяють на
лежної уваги підвищенню аван
гардної ролі і політичної ак
тивності комуністів, слабо ве
дуть перевірку виконання прий
нятих рішень.

Інструктори відділів партій
них, профспілкових і комсо
мольських організацій міськко
му і райкому КП(б)У бувають 
у первинних парторганізаціях 
лише тоді, коли треба зібрати 
зведення на бюро, мало пода
ють практичну допомогу секре
тарям у налагодженні партій
ної роботи.

Недоліки, що мають місце 
в організації перевірки вико
нання, треба негаючись ви
правляти. Важливі завдання з 
цього приводу стоять перед 
бюро і секретарями первинних 
парторганізацій. Вони поклика
ні повсякденно підвищувати 
рівень оргапізаційно-партійної 
і агітаційно - пропагандистської 
роботи, невпинно зміцнювати 
боєздатність партійних органі
зацій, підвищувати активність 
комуністів.

хів. У кожній з них—22 просторі 
класні кімнати на 880 місць, фі
зична, хімічна і біологічна лабо
раторії, фізкультурний і актовий 
зали.

По нашій Батьківщині

На Обі відкрилась навігація. Одним із перших вийшов у рейс
І з Новосибірського порту пасажирський пароплав „Киров". Ного 
' команда складається переважно з молоді. Екіпаж судна вирішив дост- 
1 роково виконати навігаційний план.

На знімку: капітан пароплава „Киров" комсомолець Віктор 
Тєлегін (справа) і старший штурман Борис Бабенко ведуть судно в 
перший рейс.

Фото В. Леїцинського. Прескліше ТАРС.

Сортовипробні ділянки на 
зрошуваних землях

У зв'язку з будівництвом Пів
денно-Українського каналу і на-

1 ступним зрошенням великих зе- | 
мельних масивів, розгорнулись і 

' роботи по виявленню найбільш 1 
придатних сортів зернових куль
тур, бавовнику і трав для впро
вадження їх у сівозміни районів 
зрошуваного землеробства.

В Миколаївській, Херсонській. І 
Запорізькій, Дніпропетровській, | 
Одеській та Ізмаїльській облас
тях для цієї мети створюється 17 І 
нових поливних сортовипробних 
ділянок. В колгоспах, де намічено 
ці ділянки, провадиться плануван
ня площ, прокладаються зрошу
вальні канали, будуються примі- 

] щення насосних станцій, завози- 
! ться необхідне устаткування.

Будівництво в колгоспних 
селах Камчатки

і На березі Тихого океану роз
кинулося господарство риболо
вецької артілі імені Сталіна. З 
кожним роком це далеке камчат- 

і ське селище росте і впорядко- 
| вуеться. Днями тут відкрито клуб 
І з кінозалом, бібліотекою, кімната- 
, ми для занять колективу худож

ньої самодіяльності. В колгоспних 
селах Камчатки споруджуються 
житлові будинки, клуби, школи, 
магазини, електростанції. На ка
пітальне будівництво тут асигно- 
вано близько 5 мільйонів карбо
ванців.

Будівництво лікувальних 
установ на Україні

Недавно закінчено будівництво 
' і здано в експлуатацію міську лі- * 1 

карню в м. Хотині, Чернівецької і 
області, районну лікарню в селі ! 
Штепівка, Сумської області, лі- І 
карню Курахівської ГРЕС в Ста
лінській області. Всього в цьому 
році в республіці споруджується | 

І понад 70 нових лікарень, 97 бу
динків дитячих ясел та інші ліку
вальні установи.

Злегка відхиливши двері ка
бінету, Олександр Воєнно по
просив дозволу зайти.

— Будь-ласка, — відповів на
чальник автотранспортної кон
тори тресту „Олександріявугле- 
розріз".

Привітавшись, Олександр по
дав йому заяву.

—Бажаєте до нас на роботу?
—Так.
—Яку маєте спеціальність?
—Працював акумуляторни- 

ком.
—Такий робітник нам конче 

потрібний. Сподіваюсь, що ви 
наведете порядок в акумуля
торному господарстві.

—Постараюсь.
Оформившись у відділі кад-

I рів, Олександр того ж дня прис- 
і тупив до роботи. В невеличко

му приміщенні він застав ро
бітника, який розбирав акуму
лятор.

—Лагодиш?—запитав Боєнко. 
—Скільки не лагодь, всерівно 

невистачає.

Новий готель у Києві
; В центрі Києва, на бульварі ! 

Шевченка № 5, відкрився новий, І 
найбільший на Україні готель. 
Здано в експлуатацію першу чер
гу—92 номери. В кімнатах уста- і 
новлені телефони і радіоточки, 
при номерах є ванни. На кожно
му поверсі готелю—затишні прос
торі зали для відпочинку. Після | 
здачі в експлуатацію третьої чер
ги готель матиме 340 жилих но- | 
мерів. І

Фарфор з донецької глини
В управлінні дружківських гли

няних кар'єрів (Сталінська об
ласть) організовано виставку ви
робів з фарфору. Майстри Дмит- 
рівсьі.ого, Кузяївського, Дулевсь- 
кого та інших заводів прислали 
сюди столові і чайні сервізи, ви
тончені вази, глечики та багато 
інших виробів. Все це виготовле
но з глини, видобутої дружківсь- 
кими гірниками. ' Маючи добру 
пластичність, вона є прекрасною 
сировиною для вироблення високо
якісного фарфору.

Ця глина використовується 
14-ма заводами країни.

В ножній сім‘ї—спеціаліст 
з вищою освітою

У колгоспному селі Кочарі 
(Абхазька АРСР) в кожній сім'ї 
є людина з вищою освітою. В 
селі є чайна фабрика, електростан
ція, лікарський пункт, середня і 
восьмирічна школи. На провід
них ділянках тут працюють ко
лишні колгоспники і їх діти, які 
закінчили вищі учбові заклади. 
Зараз 50 дочок 1 синів кочар- 
ських колгоспників вчаться у 
вузах.

(РАТАУ).

МАЙСТЕР СВОЄЇ СПРАВИ
—Чого невистачає?
—Акумуляторів. З цієї причи

ни у нас багато автомашин 
простоює, збитки терпимо.

Олександр на хвилину замис
лився.

—А ми почнемо виробництво 
акумуляторів у себе на місці, 
—сказав він.—Зробимо їх стіль
ки, скільки треба буде.

—За складну справу бере
тесь,—якось з недовір'ям від
повів робітник.

Минав день, другий. Олек
сандр Боєнко з головою пори
нув у роботу. Він невтомно 
працював над обладнанням аку
муляторної. Приміщення попов
нювалось різними приладами і 
пристосуванням. Своїми руками 
Олександр змайстрував верс
тат для відливання пластинок, 
барабан для розпилювання 
свинцю тощо.

Коли все було готове, він ви
готовив кілька дерев'яних ко

На будівництві Іванівсьної 
зрошувальної системи

У Кам'янсько-Дніпровському 
районі, Запорізької області, пов- 

1 ним ходом іде спорудження Іза- 
нівської зрошувальної системи, 
що є частиною Південно-Україн
ського каналу. Тут передбачеио 
створення: сітки каналів для зро
шення 11 тисяч 350 гектарів зе
мель, лінії електропередач, двох 
насосних станцій, трьох електро
підстанцій, великої кількості під
собних підприємств і нових жител. 
Скреперисти закінчили відсипку 
чотирьох кілометрів земляних 
подушок магістрального каналу і 
почали спорудження дамб.

Зацвіли гірські сади
У Східному Казахстані встано

вилася тепла погода. Зацвіли гір
ські сади. Повітря наповнене 
ароматом. Садівництво — наймо
лодша галузь колгоспного вироб
ництва області. Вона почала роз
виватися в післявоєнні роки. Дос- 
лідники-мічурінці і вчені вивели 
нові сорти яблук, вишень, агрусу, 
добре пристосованих до місцевих 
умов. Зараз кожний четвертий 
колгосп Східного Казахстану має 
молодий сад.

робок, в які вмістив гумові 
банки, зроблені з допомогою 
вулканізаційного апарату з від
ходів гумових камер. Ці банки 
були заповнені пластинками і 
відповідним розчином.

Незабаром перші акумулято
ри були випробувані на авто
машинах.

Хороші,—з задоволенням го
ворили шофери. — Боєнко 
справжній майстер своєї спра
ви.

Відтоді минуло шість міся
ців. За цей час Олександр Бо
єнко з помічником Василем Пет
ренком виготовили близько 200 
акумуляторів, вартість яких 
знижена на 15 процентів. Тепер 
немає жодної автомашини, яка 
б простоювала через відсут
ність акумуляторів.

За самовіддану творчу пра
цю Олександру Боєнку випла
чено грошову премію.

С. МІРКОТАН.
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Партійне життя Всі резерви виробництва—на дострокове 
виконання піврічного плануЧи так слід готу ваги 

і проводити партійні збори?

к

7 годин вечора—час почат
ку відкритих зборів парторгані
зації міської артілі імені Леніна. 
У приміщенні один лише сек
ретар т. Заболотній.

Минає година — прибувай 
троє. 0 9 годині приходять ще 
кілька чоловік.

—Час уже починати,—чути 
голос присутніх комуністів. Але 
це т. Заболотного не хвилює. 
Схилившись над якимось папе
рами, він продовжує робити по
мітки олівцем.

Нарешті, з запізненням на 
2 години 20 хвилин, збори по
чались. Головуючий т. Демчен- 
ко оголошує порядок денний. 
Про стан масово-політичної ро
боти серед хліборобів повинні 
доповідати тт. Федоренко і 
Малик.

Присутні загомоніли. Вони 
помітили, що одного з допові
дачів на зборах немає.

Тоді т. Заболотній вирішує 
назвати інше прізвище—брига
дира першої рільничої бригади 
т. Варченка.

Бригадир другої рільпичої 
бригади т. Федоренко доповідав 
всього п'ять хвилин. ІЦо ж до 
бригадира першої рільничої 
бригади т. Варченка, то йому 
говорити нічого було—ніякої 
роботи серед колгоспників він 
не проводить, крім того, ніхто 
його не попередив про те, що 
в цей день на зборах він буде 
звітувати.

В обговоренні питання взяли 
участь п'ять товаришів. Секре
тар парторганізації т. Заболот
ній свій виступ звів до того, 
що ще раз зачитав список роз
кріплений агітаторів.

Майже дві з половиною го
дини комуністи та безпартійні 
активісти чекали початку збо
рів, а тривали вони небагато 
більше години. Поговорили, 
посперечались і розійшлись. 
Навіть рішення ніякого не 
прийняли через те, що питан
ня до зборів ніхто не готував.

Неорганізованість і самоплив 
тут відчувається у всьому. Із 
12 комуністів на збори прибу
ло лише 8. Ніхто з присутніх 
не внав про порядок денний 
зборів.

А справи тут далеко невтіш
ні. Щоб уявити собі занедба
ність масово-політичної роботи 
серед трудящих артілі, зверне
мося до фактів.

У списках секретаря партор
ганізації числиться 22 агітато
ри, з яких 10 комуністів. Агі
татори збираються рідко, зовсім 
не практикується обмін досві
дом агітаційної роботи, відсут-

-<>:<>:<>:
Підготовка до завершення навчального року 

в сітці партійної освіти
Закінчується навчальний рік 

у сітці партійної освіти. Па 
підприємствах і в установах, у 
колгоспах і радгоспах країни 
проходять останні заняття слу
хачів гуртків і семінарів, які 
вивчають марксистсько-ленінсь
ку теорію. В багатьох партор- 
ганізаціях заздалегідь складені 
плани підсумкових занять.

Закінчують навчання в сітці 
партійної освіти кілька сот кол
госпників Митіщинського райо
ну, Московської області.

I ній будь-який контроль за ро
ботою агітаторів з боку керів- 

; ника агітколективу т. Заболот- 
' ного.

Комуніст т. Козуля вважає
ться агітатором серед працівни
ків свиноферми. Користуючись 

| безконтрольністю, він ніякої 
роботи не проводить, а щоб 

' виправдатись, посилається на 
■ те, що йому не доставляють 

газет. А секретар парторганіза
ції чомусь вважає т. Козулю 
кращим агітатором. У першій 

і рільничій бригаді, наприклад, 
агітатор т. Малик за весь пе
ріод весняної сівби не випус
тив жодної польовки. Лише од
ну польовку випущено і в дру
гій рільничій бригаді. Погано 
працюють також агітатори тт. 
Лісний, Доцепко, Літвінов та 
інші.

Марно шукати на території 
' колгоспу наглядну агітацію — 

її немає. А в конторі артілі, 
І прямо перед столом секретаря 

парторганізації висять заста- 
, рілі лозунги.

Про неприпустиме ставлення 
до важливого засобу мобілізації 
колгоспників на боротьбу за 
врожай і підвищення продук
тивності громадського тварин
ництва — соціалістичного зма- 
гапня—свідчать такі факти.

Біля контори артілі стоїть 
і висока сірувато-червоного ко- 
і льору дошка. З великим тру

дом дізнаємось, що це дошка 
показників виконання соціаліс
тичних зобов'язань. Ніхто не 
пам'ятає, коли на неї заноси
лись показники.

Соціалістичні зобов'язання 
хліборобів і тваринників лежать 
у папці в т. Заболотного без 
руху. Забутий тут і договір па 
змагання з колгоспниками ар
тілі імені 18 з'їзду ВІШ(б). На
віть на зборах колгоспників 
його не обговорювали.

Такий стан в партійній ор
ганізації створився тому, що 
комуністи і в першу чергу сек
ретар т. Заболотній втратили 
почуття відповідальності за стан 
організаційно-партійної і масо
во-політичної роботи; важливу 
роботу по комуністичному ви
хованню трудящих пустили на 
самоплив.

Стан, що створився в цій 
парторганізації, треба негаїо- 
чись виправляти. Значну допо
могу комуністам повипен пода
ти відділ партійних, профспіл
кових і комсомольських орга
нізацій міськкому ІЇП(б)У.

П. Царинний.

В Єревані більше 300 гурт
ків по вивченню історії ВКІІ(б) 
закінчили навчальну програму 
і приступили до повторення 
пройденого матеріалу.

В районних парткабінетах 
Києва та інших міст України 
організовано читання методич
них лекцій та інструктивних 
доповідей з питань підготовки і 
проведення підсумкових занять, 
відкрито виставки учбової літе
ратури і навчальних посіб
ників. (РАТАУ).

В будівельному управлінні трес
ту „Олександріявуглерозріз" ста- 
хановською працею відзначається 
бригада теслярів, очолювана т. Чу
бом. Вона щозміни виробляє по 
півтори норми.

На знімку: А. М. Чуб.
Фото Г. Танського.

Достроково
27 травня колектив Байда- 

ківського вуглерозрізу достро
ково реалізував місячний ви
робничий план.

У змаганні відзначились змі
ни гірничих майстрів Андрія 
Чиркіна і Михайла Окуненка. 
На 130 140 процентів вико
нали норми екскаваторники Іван 
Горовецький, .Деонід Кулик, 
машиністи електровозів Петро 
Чорноморець і Олексій Корлюк.

П. Решетняк, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

Перевиконують 
завдання

Гірники тресту «Олександрія- 
вуглерозріз» ділом відповідають 
на заклик шахтарів та шахто
будівників Грузинської РСР.

Творчо працює бригада про
хідників т. Куйди. Застосував
ши швидкісні методи проходки, 
вона добилась виконання норм 
на 180—200 процентів. Значно 
перекривають завдання брига
ди тт. Шевченка, Журавка та 
інших.

З кожним днем шириться 
ї соціалістичне змагання. Колек

тиви завершують виконання 
травневого плану з усіх кіль
кісних і якісних показників.

На 7 днів раніше строку ; 
колектив нашого будівельного 
управління виконав травпевий 
виробничий план. Зараз зусил
ля трудівників спрямовані на 
дострокове завершення півріч
ної програми. Змагання прохо
дить під знаком дальшого під
вищення продуктивності праці, 
зниження собівартості робіт, 
економії електроенергії, мате
ріалів.

Працюючи за колективним 
стахановським планом, вскриш- ; 
на дільниця, якою керує т. Ри- 
жаєв, значно випереджує гра- 

I фік. Тут систематично переви
щує завдання бригада т. Орлен- 
ка. При нормі 7.600, бригада 
екскаваторників дає на добу 
10—12 тисяч кубометрів породи.

Впроваджувати передові методи 
будівництва

Широкий розмах житлового 
будівництва в Олександрії ви
магач високих темпів і якості 
робіт. Цього можна досягти 
при умові впровадження інду- 

і стріальпих методів, передових 
прийомів праці, всебічної меха
нізації трудомістких проце
сів.

В нинішньому році управлін
ня тресту «Олександріявугле- 
розріз» створило потоково-швид- 

; кісну дільницю. Спорудження 
і будинків розподілено на цикл 

з проміжком потоку в шість 
днів.

Така організація праці дозволи
ла зпачно прискорити темпи зда
чі в експлуатацію будинків, 
знизити собівартість робіт, під
вищити продуктивність праці.

1 все ж, не зважаючи на це, 
тут ще мало зроблено, щоб вті
лити передові методи на основ
них видах робіт — цегельній 

І кладці і штукатурці стін.
Місяць тому з Києва сю

ди приїжджав інструктор ста- 
1 ханойських методів праці тов. 

Нестеров. Він порадив керів
никам дільниці виготовити ін
струмент і пристосування, зо
крема ковш-лонату Мальцева, 
порядовки Максименка зі скоба
ми, відвіси тощо.

Сподівались, що начальник 
дільниці т. Синельников негаю- 
чись здійснить вказівки т. Псс- 

I терова. Однак, всі ці інструмен
ти й досі не виготовлені.

Байдуже ставлення господар- 
нпків до поширення передово
го досвіду видно і з такого 
факту. На спорудженні будин- 

I ку №8, де працює бригада му
лярів т. Власова, т. Нестеров 
протягом двох днів демонстру
вав свої методи і прийоми робо
ти, показував, як треба класти 
стіни «п'ятіркою».

Цей прогресивний метод по
лягає в тому, що два найбільш 
кваліфікованих мулярі ведуть 
кладку по зовнішній і внут
рішній верстві, два підсобних 
робітники розкладають цеглу і 
розчин, створюючи фронт ро
біт. П'ятий провадить забутов- 

і ку. Таким чином, кладка«п'я
тірки» ведеться по всьому пе
риметру половини будинку.

В той час, як в одній час

Зростає продуктивність праці
Найбільшої продуктивності 

праці добився машиніст екска
ватора т. Величко. Днями він 
дав за зміну 3.200 кубометрів 
породи. Це—на 1.700 кубомет
рів більше встановленої норми.

Значно перекривають взяті 
соціалістичні зобов'язання ек
скаваторники тт. Акимов, Мос- 
ковченко, машиністи електро
возів тт. Осипенко, Стокозенко, 
Гелеверя.

Трудовим успіхам стаханов- 
ців сприяє боротьба за краще 
використання техніки, за про
довження строку служби меха
нізмів. Передовики змагання 
домоглись чіткої роботи агре
гатів. Вони ліквідували непла
новий ремонт машин і цим 

тині його піднімається стіна, в 
іншій—готуються помости. Му
лярам після закінчення кладки 
першого ярусу не доводиться 
простоювати у вичікуванні 
фронту робіт, кладка йде без
перервно. В результаті продук
тивність праці мулярів підви- 

, щується не менше, як на ЗО 
процентів.

Начальник дільниці т. Си
нельников обіцяв широко впро
вадити кладку «п'ятіркою». Але 
як тільки т. Нестеров виїхав 
з Олександрії, все пішло по- 
старинці.

На дільниці можна давно 
| застосувати розчинонасоси для 
і ведення штукатурних робіт. 

Досвід показує, що один розчи
нонасос замінює шість робітни
ків і в два-три рази прискорює 

І цей трудомісткий процес. Між 
тим розчинонасосів не викорис
товують—вони тут простоюють.

Будівельне управління спо
руджує багато житлових будин
ків. Отже питання економного 

і транспортування матеріалів, 
зокрема цегли, набуває важли
вого значення. Проте тільки 
останнім часом тут стали за
стосовувати контейнери.

Але наявні контейнери . не^ 
досконалі. Недавно лаурЛг 
Сталінської премії інструктор 
мулярних робіт т. Ніпрков вис
тупив на одній з будов Москви 
з показом сконструйованих ним 
будівельних механізмів.'-^ін 
запропонував максимально ме
ханізувати доставку цегли. 
Транспортування за його сис
темою провадиться в контейне
рах від печі цегельного заводу -> 
до робочого місця муляра.

Контейнерна система т. Шир- 
кова трьох видів: па 104, 208 
і 378 штук цегли. .Вони легко 
виготовляються і надійні в ек
сплуатації. їх футляри розпа
даються на дві половинні цег
лу, яку доставили на місце, 
зручно брати.

Про застосування нових кон
тейнерів системи Ширкова ке
рівники будівельного управлін
ня навіть і мови не ведуть. 
Хіба це не показник їх байдужо
го ставлення до впровадження 
передових методів?

А. Никаноров, 
робітник будівельного управління 
тресту „Олександріявуглерозріз*.

щомісячно економлять тисячі 
карбованців.

Загальні показники колек
тиву могли бути значно кра
щими, якби начальники діль
ниць тт. Шевченко, Саєнко, 
начальник служби руху т. Ро- 
манченко по-справжньому взя
лись за впровадження методу 
донецького шахтаря Тихона 
Михайлова, допомогли новато
рам у складанні і здійсненні 
індивідуальних стахановських 
планів підвищення продуктив
ності праці. Осторонь цієї важ
ливої справи чомусь стоїть і 
головний інженер нашого управ
ління т. Акутін.

Ф. Богданов, 
голова будівельного комітету 

тресту „Олександріявуглерозріз"
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ШИРШЕ МЕХАНІЗУВАТИ ОБРОБІТОК 
ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

На повну
Зараз успіх боротьби за ви

сокий урожай залежить від 
своєчасного і якісного прове
дення обробітку сільськогоспо
дарських культур. Це завдання 
в основному вирішують механі
затори. Зважаючи на це, трак
тористи нашої бригади, яка 
обслуговує протопопівську ар
тіль імені Леніна, розгорнули 
дійове соціалістичне змаганпя 
за кращі строки і високу якість 
обробітку.

До цього, в час весняної сів
би, ми подбали про те, щоб на 
посівах просапних культур — 
соняшника, кукурудзи, цукро
вих буряків та інших забезпе
чити прямолінійність рядків. Це 
в значній мірі полегшило і 
прискорило підпушування між
рядь.

Як тільки настав час, трак
тористи дружно розпочали між
рядний обробіток. За договором 
МТС з колгоспом бригаді за
плановано за сезон підпушити 
500 гектарів просапних куль
тур. Ми вже обробили понад 
200 гектарів посівів — завер
шуємо другий обробіток соняш
ника на площі 61 гектар, про
вели перше підпушування цук
рових буряків і кукурудзи.

Па обробітку посівів відзна
чаються трактористи Федот Бо
га^ Микола Лісовенко, причіп- 
.п^чі Герасим Кононов та Пет-

Ретельно доглядаємо посіви
^Г'Осиники нашої рільни

чої бригади, не покладаючи 
рук, працюють над тим, щоб з 
честю виконати свої зобов'я
зання.

З особливою енергією оброб
ляють вони посіви. 11а планта
ції цукрових буряків, у період 
напливу довгоносика, сім раз 
провадилось затравлення і цим 
збережено рослини від пошкод
ження. У кращі строки, 
було завершено шаровку і про
ривку буряків. Щоб забезпе
чити нормальну густоту рослин, 
на кожному гектарі в час про

потужність
І ро Устенко. При нормі 12 гек- 
і гарів на трактор «Універсал 
' вони якісно обробляють по 15 
' 20 гектарів щозміни.

Наполеглива праця дала свої 
наслідки. Посіви добре розви
ваються, а наша бригада по об
робітку сільськогосподарських 
культур вийшла на перше міс
це серед механізаторів Користів- 
ської МТС.

На черговій нараді тракто
ристи одностайпо заявили, що 
вони й надалі добиватимуться 

і зразкового виконання договір
них зобов'язань, на повну по
тужність використовуватимуть 
техніку.

Трактористи Григорій Устен
ко та Григорій Ткач з метою 
прискорення другого міжрядно
го обробітку та підживлення 
посівів вирішили пристосувати 
до свого трактора «ХТЗ» кінні 
сапалки. Це дасть змогу прис
корити обробіток і використати 
трактор «Універсал» на під
живленні цукрових буряків.

Всі сили механізаторів зараз 
спрямовані на те, щоб створи
ти нормальні умови для роз
витку рослин і цього року на 
оброблюваних бригадою площах 
одержати високі врожаї всіх 
сільськогосподарських культур.

П. Лановчук, 
бригадир тракторної 

бригади № 5 Користівської МТС-

ривки зріджені місця було під
саджено.

Своєчасна проривка, два під
пушування на глибину 10-12 
сантиметрів забезпечили енер
гійний розвиток рослин.

Недавно колгоспники брига
ди пропололи посіви озимих і 
ярих зернових культур від 
бур'янів на всій площі 386 
гектарів.

Зараз ми готуємось до пере
вірки і підживлення цукрових 
буряків.

В. Юииченко,
бригадир рільничої бригади 

колгоспу імені 
18 партконференції

Антимеханізаторські 
настрої

—Чому не провадите між- 
■ рядного обробітку просапних 
і культур?

На це запитання бригадир 
другої рільничої бригади кол
госпу імені Будьонного т. Рак 
знаходить безліч причин. Тим 
часом трактори з бригади т. Ко- 
ломойця простоюють, а посіви 
заростають бур'янами.

У бригаді досі пе завершено 
першого міжрядного обробітку 
цукрових буряків, картоплі, 
потрібує другого обробітку 
кукурудза і ін.

27 травня, наприклад, на 
плантації цукрових буряків 
день простояв трактор, але Рак 
так і не дав згоди підпушува
ти міжряддя.

—Закінчимо проривку, тоді 
будемо робити міжрядний обро
біток,—заявляє він механізато
рам.

З такими антимеханізатор- 
ськими діями миряться чомусь 
і бригадир тракторної бригади 

1 Коломоєць, і дільничний агроном 
т. Сербул. в. Леонтьев.

Кормодобувна бригада колгоспу 
ім. Карла Лібкнехта Кагаповиць- | 
кого району м. Одеси організува- | 
ла безперебійне постачання зеле- | 
ного корму тваринницьким фер- І 
мам.

На знімку: колгоспники Іван 
БЕСПАЛОВ і Єгор СОЛОПЕЙКО І 
(ліворуч) скошують озиме жито і 
на зелений корм худобі.

(Прескліше РАТАУ).

Листи до редакції
Не створюють умов 

для культурного дозвілля
Багато нас, молодих робіт

ників, живе у гуртожитку 
Байдаківської брикетної фабри
ки. У вільний від роботи час 
хочеться почитати газети чи 
журнали, пограти в шашки, 
доміпо, послухати радіо.

Але керівники фабрики не 
дбають про те, щоб при гурто
житку був червоний куток. На

Налагодити кінообслужування
Після трудового дня хліборо

би села Костянтинівни поспі
шали до свого клубу, щоб про
глянути кінокартину «Близ- 
нецьі».

Ще перед початком сеансу 
кіномеханік т. Окраєпко запро
сив до кінобудки своїх прияте
лів, з якими проводив жваву 
бесіду під час демонстрування 
кінокартини і не слідкував за 
роботою кіноапаратури.

Неуважність кіномеханіка до

Парк залишено без догляду
В центрі села Косівки, на те

риторії колгоспу «Жовтень» в 
минулому році учителі та уч
ні посадили парк та організу
вали догляд за ним. Але це не 
сподобалось чомусь голові 
правління артілі т. Сушку, який 
заявив: «Земля колгоспна, парк

Непривітно біля клубу
Хороші деревця фруктові і 

декоративні росли біля банду- 
рівського клубу. Та пе сподо
бались вони завідуючому клу
бом т. Прохоренку. От і почав 
він господарювати. Акації по
зрубував, сливи, вишні та аб
рикоси поламав.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети „Більшовиць

ка правда" надійшов лист, в яко
му розповідалось про те, що в ро
дильному відділенні міської лікарні 
неуважно доглядають новонарод
жених дітей.

Як повідомила редакцію завіду
юча міськздороввідділом т. Звєре- 
ва, факти, наведені в листі, ствер

наше прохання провести радіо 
комендант будинку т. Посміх 
все обіцяє, а радіо і досі не
має.

Адміністрації фабрики і ке
рівникам профспілкової органі
зації час уже подбати про 
організацію культурного доз
вілля робітників.

ГРУПА МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ 
ФАБРИКИ.

виконання своїх обов'язків 
призвела до того, що шість ра
зів обривався звук, багато ра
зів на екрані неправильно 
встановлювалась рамка. Все це 
викликало законне незадово
лення глядачів.

Такі випадки в роботі т. Ок- 
раєнка непоодинокі. Пора заві
дуючому районним відділом кі
нофікації т. Білому налагодити 
справу по кінообслужуванню.

Коваленко, Руденко, 
Нечипоренко—колгоспники.

теж колгоспний. Отож і догля
дати будемо без вас».

Через нерозсудливість тов. 
Сушка зараз парк залишаєть
ся без догляду, дерева поза
ростали бур'янами, а більшість 
з них загинула.

Н Дмитріев, 
завідуючий сільським клубом.

Приємно, коли глянеш на 
село. Там зеленіє колгоспний 
сад, біля хат колгоспників теж 

, зелепіють садочки, а біля клу
бу непривітно, бо залишились 

І самі пеньочки.
І. Семененко.

дились. На лікаря-педіатра т. Ма- 
лоок за те. що не забезпечила 
належного догляду за дітьми, на
кладено дисциплінарне стягнення.

Для поліпшення роботи родиль
ного відділення вжито такі заходи: 
змінено графік чергування мед
сестер дитячої кімнати та введе
но новий метод сповивання дітей.

В юному місті на
У квітні 1951 року, на лі

вому березі Дніпра, біля села 
Ключове почалось будівництво 
міста Нова Каховка. Від будів
ників вимагалось в найстислі
ші строки спорудити сотні впо
рядкованих житлових будинків, 
Палац культури, літній театр 
та інші культурно-побутові зак
лади.

З перших же днів ми поча
ли застосовувати на будівництві 
нові прогресивні методи пра
ці. З допомогою наукових пра
цівників Академії архітектури 
Української РСР була розроб
лена технічна документація на 
швидкісне спорудження будин
ків потоково-розчленованим ме
тодом.

Кожний потік являє собою 
ніби конвейєр, рухомою стріч
кою якого є спеціалізовані 
бригади—від мулярів, що зак
ладають фундамент будинку, до 
малярів, що закінчують буди
нок. За 8 місяців 1951 року 

потоково - швидкісним методом 
було збудовано понад 10 тисяч 
квадратних метрів житлоплощі.

1952 рік—особливий для бу
дівників Нової Каховки. За 
планом нам треба збудувати 
40.000 квадратних метрів жит
лової площі, Палац культури, 
літній театр, школу - десяти
річку, дитячий садок, дитячі 
ясла, їдальню,, лікарняне міс
течко, стадіон, водну станцію, 
ринок.

Будівельники юного міста на 
Дніпрі з кожним днем розши
рюють фронт робіт. З'являють
ся дедалі нові квартали вулиць 
і проспектів, виростають бу
динки, піднімаються корпуси 
будованих заводів і підприємств, 
закінчується будівництво по
нижувальної підстанції.

При такому розмаху робіт 
необхідний потоково-швидкіс
ний метод. 1 паш колектив про
довжує удосконалювати його, 

1 запозичаючи краще з досвіду

Дніпрі
знатних будівельників країни.

У нас розроблені і впровад
жуються більш досконалий по- 
токово-розчленований і потоко
во-комплексний методи, які пе
редбачають застосування і спе
ціалізованих і комплексних 
бригад. Технологія потоку удос
коналена за рахунок зменшен
ня кількості спеціалізованих 
бригад. На відміну від минуло
го року, потоково-швидкісне бу
дівництво провадиться на базі 
комплексної механізації робіт: 
розчин приготовляється агрега
том безперервної дії і подасть
ся на робоче місце по трубах; 
вертикальне транспортування 
матеріалів здійснюється башто
вими кранами; всі деталі виго
товляються заводським спосо
бом; максимально механізовані 
опоряджувальні роботи; широ
ко застосовується суха штука
турка; на потоках запровад
жується диспетчеризація, вста

новлюється селекторний зв'я
зок.

Добре оволодівши швидкіс
ним методом, бригади тт. Баси- 
ленка, Дорожка, Железняка, 
Цирульникова, Кирової та ін. 
виконують по дві і більше норм. 
Дільниця, керована молодим 
інженером Володимиром Шаба- 
ліним, впроваджуючи потік, 
завоювала першість на будові 
і перехідний прапор Херсонсь
кого обкому і облвиконкому. 
Управління цивільного будів
ництва, успішпо виконуючи 
план 1952 року, завоювало пе
рехідний прапор Ради Міністрів 
Української РСР і ЦК КП(б) 
України. Тільки за 4 місяці 
цього року збудовано 78 одно
поверхових і двоповерхових бу
динків.

Будівельники одержують ве
лику допомогу з боку праців
ників Академії архітектури Ук
раїнської РСР. У творчій спів
дружності з вченими вони опе
ративно розв'язують багато пи
тань конструктивного і архі
тектурного характеру. Живий 

зв'язок наукових працівників 
Академії архітектури з вироб
ничниками сприяє поліпшенню 
творчої діяльності колективу 
дгііпробудівців. Інженери, тех
ніки і стахановці будови бага
то працюють над дальшим удос
коналенням організації праці. 
Академія архітектури Україн
ської РСР жваво цікавиться 
нашими досягненнями, в'сім но
вим, що народжується на будо
ві.

Будівництво Каховської ГЕС 
—всенародна справа. Батьків
щина щедро постачає будові 
комунізму на Дніпрі все необ
хідне. В тісній співдружності 
з радянськими вченими будів
ники максимально використо
вують потужну техніку, підви
щують продуктивність праці. 
Сміливо впроваджуючи все но
ве і прогресивне, вони достро
ково закінчать одну з велич
них будов комунізму в нашій 
країні.

П. Черкасов, 
начальник Управління 

цивільного будівництва 
Дніпробуду,
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Почались екзамени в технікумі
Діяльно готувались до екза

менів викладачі і студенти Олек
сандрійського технікуму підго
товки культосвітніх працівни
ків.

Поряд з вивченням програ
мового матеріалу, починаючи з 
другого півріччя проводилось 
систематичне повторення прой
деного. Зараз в технікумі по
чались екзамени. Людно в ці 
дні в бібліотеці. Тут до послуг

Радісні наслідки
Екзамени — велика подія в 

житті школярів. До них напо
легливо готувались учителі та 
учні Лікарівської семирічної 
школи.

Перші екзамени принесли ра
дісні наслідки. Переказ на тему

Спорт
ПЕРЕМОГА РАДЯНСЬКИХ БАСКЕТБОЛІСТОК
Після закінчення змагань на 

першість Європи з баскетбола ка
пітан радянської команди, заслу
жений майстер спорту Я. Алек- 
сєева в розмові з представниками 
радянської преси розповіла про 
перемогу радянських баскетбо
лісток.

—Ми дуже раді, що знову за
воювали звання чемпіона Європи 
з баскетбола. Перемогою своєю 
ми зобов'язані палко любимій 
Батьківщині.

Більшовицька партія, радянсь
-ото

Товариська зустріч 
футболістів

У місті Крюкові цими днями 
відбулася товариська зустріч 
футбольних команд Олександ
рійської—„Шахтар" га Крюків- 
ської—„Дзержинець".

Спочатку першого тайму гра 
набрала гострий і швидкий 
темп, але атаки обох команд до 
кінця тайму закінчились без
успішно.

Багато гострих моментів ство
рювалось біля воріт обох 
команд у другому таймі і лише 
на 24 хвилині гри коман
да „Дзержинець" відкрила 
рахунок, забивши м'яч у воро
та,, Шахтаря“.Прагнення коман
ди „Шахтар" розквитатись—за
лишились без результату. Матч 
закінчився з рахунком 1 :0 на 
користь „Дзержинця". Це вже 
друга поразка команди „Шах
тар".

Слід відзначити хорошу гру 

студентів наочні посібники і 
рекомендована література. З 
великою активністю відвідують 
студенти консультації.

Особливе піднесення серед 
випускників. Кожен з них праг
не успішно скласти екзамени, 
з тим, щоб виправдати себе на 
практичній роботі за набуток» 
спеціальністю.

В. Філіпов, 
студент технікуму підготовки 

культосвітніх працівників.

«На рейках» учні 7 класу на
писали без жодної поганої 
оцінки. З оцінкою па «5» і 
«4» виконали роботу з ариф
метики більшість учнів п'ятого 
класу.

К. Жежель, 
учитель.

кий уряд, великий Сталін приді
ляють величезну увагу розвиткові 
радянської фізичної культури, ви
хованню сильних, сміливих, во
льових радянських людей.

Другий раз підряд команда Ра
дянського Союзу завоювала зван
ня чемпіона Європи з баскетбола 
серед жіночих команд. Збірна 
команда Чехословаччини зайняла 
друге місце. На третьому місці— 
баскетболістки Угорщини.

(ТАРС).

захисників команди „Шахтар" 
тт. Дублєвського, Григевича, а 
також воротаря т. Аксьонова.

Багато разів створювали кра
сиві комбінації біля воріт крю- 
ківців нападаючі команди 
„Шахтар" тт. Тертичний, Крав
ченко, Кирпита, Лярвинський, 
але недоліком їх гри було те, 
що жоден з них не наважував
ся взяти на себе удар по воро
тах, а коли і були зроблені 
удари, то несильні і неточні.

Слабо і невпевнено вели себе 
напівзахисники тт. Монжнос і 
Сазонов. Своєю млявістю і не
точністю вони затримували 
темп і перешкоджали нападаю
чим вирішувати результат гри.

На ці помилки повинні зважи
ти футболісти команди „Шах
тар", щоб в наступних зустрі
чах добитись перемог.

І К. КОНДИРЄВ.

На Львівській фабриці скульп
тур організовано цех по випуску 
художньої кераміки.

[ На знімку: технолог цеху ком- 
I сомолець Іван МАЛИШКО і 
І художник Євдокія БУГАЄВА ог- 
I лядають готові керамічні вироби.

Фото К. Бузиніна. 
(Прескліше РА’ГАУ).

І КОРОТКО
Свято пісні і танцю

Суми. В мальовничому лісопар- 
I ку біля Лебедина відбулось тра

диційне районне свято пісні і тан
цю.

Після виступу зведеного хору в 
складі близько двох тисяч чоло
вік, колективи художньої само
діяльності показали свою майс- 

[ терність.

У здравницях 
Ворошиловградщини

У здравницях ВЦРПС, розташот 
І ваних у мальовничих місцевостях 

Ворошиловградської області, по
чався літній сезон. В будинках 
відпочинку і санаторіях області 

І цього літа проведуть відпустку 
близько 10 тисяч трудящих Дон
басу та інших промислових цент
рів України.

Колгоспний рояль ,,Рига“
У Латвії випущено перший зра

зок колгоспного рояля „Рига”. 
Новий інструмент відзначається 
невеликими розмірами, малою ва
гою і повноцінним концертним 
звучанням. Рояль розрахований 
для використання в колгоспних 
клубах, сільських школах і бу
динках культури.

Нова ГЕС
Колгоспники ордена Леніна ар

тілі імені Леніна, села Летави, 
Чемеровецького району на Поділ
лі здобули велику перемогу. За
вершено будівництво гідроелек
тростанції па річці Збруч потуж
ністю в 400 кіловат. Електричні 
вогні загорілись ще в 13 колгосп
них селах Кам’янець-Подільської 
і Тернопільської областей.

(РАТАУ.)

Зговір між америнано-англійськими правлячими 
колами І боннськими реваншистами 

Підписання „загального договору" в Бонні
Демократична громадськість Ні

меччини по справедливості оцінює 
підписання Аденауером „загально
го договору" не тільки як націо
нальну зраду, але й як вчинення 
державного перевороту, спрямо
ваного на встановлення в Захід
ній Німеччині режиму військової 
диктатури.

Про ставлення німецького на
роду до сепаратного „загально
го договору" свідчить, зокрема, 
обстановка, в якій відбувалося 
підписання сепаратних договорів 
у Бонні.

За повідомленням боннського 
кореспондента агентства АДН, 
підписання „загального договору" 
проходило під охороною 25.500 
озброєних поліцаїв, стягнутих з 
усієї землі Північний Рейн—Вест- 
фалія в Бонн і район Бонна. Міс
то мало вигляд фортеці. Поліцей
ські частини дістали наказ будь- 
якими засобами придушувати де
монстрації населення проти зрад
ницького акту Аденауера. Мотори
зовані і озброєні кулеметами на
ряди поліції перебували в стані 
бойової готовності. Поліцаї безпе
рервно патрулювали вулиці, роз
ганяючи всяке скупчення людей. 
Приміщення парламенту, в якому 
відбувалася „церемонія" підписан
ня договору", було оточене щіль
ним кільцем поліцаїв.

Про настрої населення Західної 
Німеччини свідчить і той факт, 
що з 9 західнонімецьких земель 
тільки в двох було виконане роз
порядження боннського уряду 
вивісити на всіх державних бу
динках національні прапори. В 
інших семи землях адміністратив
ні власті, зважаючи на збудження 
населення, відмовились вивісити 
прапори, виразивши тим самим 
протест проти підписання агряо- 
рів.

Нервозна обстановка відчува
лась і серед самих представників 
західних держав. Так. за свідчен
ням журналістів, представники 
французького уряду в останню 
хвилину зажадали певнйх^іаран- 
тій", що створювана всередині 
„європейської армії" німецька 
реваншистська армія не буде по
вернута проти Франції. Як повідо
мили з Парижа, ці застереження 
французької делегації були внкли* 
кані побоюванням французьких 
правлячих кіл, що підписання „за
гального договору" викличе уря
дову кризу в зв'язку з масовими 
протестами французького населен
ня проти політики мілітаризації і 
війни, втіленням якої є „загаль
ний договір".

По всій Німеччині відбувають
ся масові мітинги і демонстрації 
протесту проти боннського згово
ру американо-англійських імперіа- 

| лістів з західнонімецькими реван
шистами.

БЕРЛІН. (ТАРС). Як повідоми- і 
ло західнонімецьке агентство ДПА, 
26 травня в Бонні був підписаний 
так званий „загальний договір" 
між західнонімецькою „федераль
ною республікою”, з одного боку, 
і США, Англією і Францією—з 
другого.

Як відомо, метою цього сепа
ратного „договору" західних дер
жав з боннським урядом є вклю
чення Західної Німеччини у воєн
ний блок західноєвропейських кра
їн, іменований „європейським обо
ронним співтовариством", який є 
складовою частиною американо- 
англійського агресивного Північ
но-атлантичного союзу.

„Загальний договір" надає за
хідним державам необмежене пра
во розміщати свої війська на те
риторії Західної Німеччини. Вони 
мають право в будь-який час за
проваджувати в Західній Німеч
чині надзвичайний стан і брати в 
свої руки всю повноту влади. 
Згідно з цим „договором", боннсь
кий уряд зобов'язується взяти на 
себе витрати по утриманню оку
паційних військ західних держав 
поряд з витратами, які він пови
нен нести в зв'язку з формуван
ням і утриманням західнонімецької 
армії в рамках горезвісної „євро
пейської армії".

Ці кабальні зобов'язання бонн
ського уряду детально виклада
ються в „додаткових угодах" до 
„загального договору" про розмі
щення військ західних держав на 
території Західної Німеччини, 

і про фінансові витрати Західної 
І Німеччини, зв'язані з її участю в 

„європейській армії", і в так зва- 
| йому „договорі про перехідний пе

ріод".
„Загальний договір" аж ніяк не 

забезпечує незалежність і самос
тійність Західної Німеччини. Фор
мально він замінить окупаційний 
статут західних держав. Проте до
говір зберігає режим фактичної 
воєнної окупації Західної Німеч
чини і залишає цю частину Ні
меччини в залежному і підлегло
му становищі щодо західних дер
жав. „Загальний договір" набирає 
чинності після ратифікації його 
парламентами трьох західних дер
жав і боннським парламентом.

„Загальний договір"—це воєнна 
угода американо англійських па
ліїв війни з західнонімецькими мі
літаристами і реваншистами. Мі
літаристський „загальний договір" 
ще більше поглибить розкол Ні
меччини; він перешкоджає якнай
швидшому возз'єднанню Німеччи
ни і укладенню мирного договору, 
легалізує формування західноні
мецької агресивної армії і поси
лює небезпеку нової війни.

Звертають увагу па те, що бонн
ський канцлер Аденауср підпи
сав „загальний договір" всупереч 
ясно виявленій волі всього німець
кого народу.

На полях Чехословаччини
Створимо міцну кормову базу для тваринництва 

Більше уваги кормовим культурам
В Чехословаччині завершують

ся весняні польові роботи. Сівбу 
ранніх колосових та інших ранніх 
культур завершено значно оргаиі- 
зованіше і краще, ніж у минулі 

роки. Велику роль в цьому відіг
рали машинно-тракторні станції.

Зараз на полях країни йде сів
ба льону, олійних культур, куку
рудзи, посадка картоплі.

З року в рік зростає, кіль
кість громадського тваринниц
тва в колгоспах району. У ба
гатьох артілях за останній рік 
значно підвищилась його про
дуктивність. Проте в ряді кол
госпів вона ще залишається 
низькою.

Забезпечити громадське тва
ринництво достатком якісних 
кормів—таке відповідальне зав
дання покладено на бригади
рів кормодобувних, тваринниць
ких і тракторних бригад.

Цього року в колгоспах по
сіяно багато однорічних трав, 
кормових корнеплодів і кормо
вих баштанних та силосних 
культур. Треба лише своєчас
но забезпечити їх обробіток і

худоба матиме вдосталь кормів.
Між тим, ця робота пущена 

на самоплив. В районі оброб
лено лише третина посівів кор
мових культур.

Такий стан створився тому, 
що правління колгоспів, агро
номи МТС і бригадири трак- 
торпих бригад не приділяють 
належної уваги тваринництву, 
і не включають трактори на 
обробіток кормових культур.

Мало дбають про це і меха
ніки Олександрійської МТС 
тт. Нечипоренко, Федоренко та 
головний інженер МТС т. Боб- 
риков. Вони досі не забезпечи
ли виконання плану ремонту 
сінокосарок і силосорізок, не 
вживають заходів до поліпшен

ня механізації перероблювання 
кормів.

Тільки цим можна пояснити 
той факт, що до силосування 
досі приступили лише водному 
колгоспі «Шлях до комунізму», 
де засилосовано 180 тонн кор
мів.

З таким безвідповідальним 
ставленням до вирощування і 
переробки кормів слід негайно 
покінчити. Треба вжити всіх 
заходів, щоб завершити перший 
міжрядний обробіток кормових 
культур протягом 2—3 днів, 
закінчити ремонт всіх сіноко
сарок, силосорізок і провести 
у визначені строки сінозбиран- 
пя і силосування кормів.

І. Яковенко.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

Олександрійська держфотографія №1
приймає замовлення

від шкіл, навчальних закладів, підприємств, ор- | 
ганізацій, колгоспів 1 радгоспів на виготовлення різ
них за змістом і розміром фотознімків: винєток, І 
випускних шкільних груп і ін.

Приймаються також замовлення на вихід і на виїзд 
фотографа на місце знімання.

Розрахунки за фогозамовлення можна проводити че
рез відділення Держбанку.

У фотографії відкрито новий електрофотопавільйон ху
дожніх знімків. Виготовляються знімки дітей різного віку.

Фотографія гарантує якість замовлень і їх зберігання. 
Адреса фотографії: Жовтнева, 51.

ДЕРЖФ0Т0.
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Сьогодні —
Міжнародний день

захисту дітей

За щастя дітей
Сьогодні—Міжнародний день 

захисту дітей. У цей день лю
ди доброї волі вийдуть на ву
лиці, щоб заявити свій гнівний 

х протест проти маячпих планів 
паліів нової війни, які в гонит
ві до наживи готують нові 
криваві злочини. Мільйони 
простих людей світу продемон
струють свою готовність боро
тися за мир, проти підготовки 
нової війни, за охорону життя 
й здоров'я дітей, за демократи-
зацію їх виховання.

І рудящі світу все більш 
усвідомлюють, що їх сила—в 
єдності їх рядів, у зростанні 
фронту прихильників миру.

Могутній фронт за мир ши
риться і зростає. Невід'ємною 
частиною боротьби за мир на
роди вважають захист дітей, 
боротьбу за життя і щастя під
ростаючого покоління.

З глибокою надією звертають 
свої погляди мільйони дітей 
капіталістичного світу, їх бать
ки й матері до Радянського 
Союзу, до мудрого вождя і 
вчителя трудящих товариша 
Сталіна.

Для всіх народів близькими 
стали слова товариша Сталіна: 1 «ВІИр Оудс ЗПИроЗПЬПИ'П—І-- сптпц-- 1
ненпй, якщо народи візьмуть 
справу збереження миру в свої 
руки і відстоюватимуть його до 
кінця». В цих словах народи 
світу черпають нові сили бо
ротьби за мир, упевненість у 
збережепня миру. їх вдохнов- 
ляє яскравий приклад країни 
соціалізму, де діти оточені пік
луванням уряду, більшовиць
кої партії, всього народу і його 
мудрого вождя товариша 
Сталіна.

Для нашої країни діти — це 
квіти життя, це майбутнє на
шої Батьківщини. Для них бу
дуються нові міста, споруджу
ються величні будови комуніз
му, перетворюється, ОНОВЛЮЄТЬ
СЯ природа. В жодній країні 
світу діти не оточені такою 
ніжною любов'ю і піклуванням, 
як у Радянському Союзі. Понад 
37 мільйонів школярів щодня 
сідають за парти в школах. І 
всі вони забезпечені підручни
ками, зошитами, наочними по
сібниками. В цьому році на 
освіту радянський уряд асигну
вав 60 мільярдів карбованців. 
Лише на Україні налічується 
29.506 початкових і середніх 
шкіл.

З року в рік зростає сітка 
шкіл і дитячих установ нашо
го міста й району. В школах 
міста й району навчається 
12.107 школярів. В новому 
навчальному році будуть додат-

--------- <>:<>---------
Нові учбові занлади

У Красноярську організується 
сільськогосподарський інститут. 
Для нового вуза будуть збудовані 
учбові будинки, два студентських 
гуртожитки на 400 чоловік кож
ний і житловий будинок для про
фесорсько-викладацького скла-

іадісне дитинство у малень
ких громадян країн народної

ново відкриті 2 середні та 1 
І семирічна школи.' Сотні міль

йонів карбованців відпускає 
щороку радянська держава на 
оздоровлення дітей. В цьому ро- 

I ці в піонерських таборах і са
наторіях міста й району буде 
оздоровлено понад 1.100 дітей. 

Для дітей створені дитячі бу
динки, садки, станції юних на
туралістів і техніків, бібліоте
ки, клуби, санаторії, літні та
бори.

На всенародпе піклування 
радянські діти і юнаки відпові
дають Вітчизні палкою лю
бов'ю.

Радісне дитинство у малень-

I демократії. За прикладом Ра- 
, дянського Союзу уряди цих 

країн з кожним роком розши
рюють сітку дитячих установ, 
відпускають все більше коштів 
на охорону здоров'я і освіту. У 
визволеному Китаї, в Болгарії, 
Польщі, Румунії, Угорщині, Че- 
хословаччині, Албанії, Німець
кій Демократичній Республіці 
робиться все можливе, щоб за
безпечити навчання й вихован
ня дітей і молоді, відкрити для 
них шлях до науки, культу- 

Імперіалістичні хижаїїи з 
Уолл-стріту, прагнучи до світо
вого панування, посягають на 
найдорожче, що є у народів — 
на дітей—радість і надію люд
ства. В країнах капіталізму сот
ні тисяч дітей, ледве досягнув
ши 5—7 років, змушені пра
цювати на плантаціях, фабри
ках, у майстернях. Про освіту 
переважній більшості з них не 
доводиться і мріяти.

Ще гірше живеться дітям 
колоніальних та залежних кра
їн. Масова смертність, майже 
суцільна неписьменність, про
дане в рабство—така доля дітей 
трудящих в Індії, Африці, 
на Мадагаскарі, в Малайї, Бір
мі.

Міжнародний день захисту 
дітей у цьому році проходитиме 
під лозунгом посилення бороть
би проти агресивних планів ім
періалістів, проти пропагапди 
нової війни. У народів світу є 
досить сил і засобів, щоб про
тистояти і відвернути загрозу 
знищення підростаючого поко
ління. Прості люди всього сві
ту покажуть в цей день свою 
готовність відстояти справу ми
ру, боротися за щастя дітей, за 
світле майбутнє. Прогресивне 
людство на чолі з прапоронос
цем миру—великим Радянсь
ким Союзом відстоїть мир і не
залежність народів, життя і 
щастя дитинства в усьому світі.

ду. У Баку відкрився і почав на
бір студентів Азербайджанський 
державний педагогічний інститут 
російської мови, а в Семипала- 
тінську — ветеринарно-зоотехніч
ний інститут.

(РАТАУ).

☆

Піонероька
півня

Ми радянські піонери,
Діти сталінської ери.
У майбутнє ми ідем— 
Прапор Ленінський несем.

Є в нас щастя, є в нас доля— 
Вона квітами цвіте.
Це ж нам рідний батько

Сталін
Дав дитинство золоте.

Ми вчимося і зростаєм — 
Сталін вказує нам путь.
У Радянському Союзі
Діти радісно живуть.

Хай міцніє Батьківщина. 
Комунізму сад, цвіти! 
Піонери, поклянемось 
Всі за Сталіним іти.

Марія ДУДИНСЬКА, 
учениця 6 класу.

Тернопільська область, Каль- 
нянська семирічна школа.

☆

Пленум Центрального Комітету КП(б) України
27—29 травня ц. р. відбувся черговий 

Пленум Центрального Комітету КП(б) Ук
раїни.

Пленум обговорив питання:
1. Про підсумки весняної сівби 1 захо

ди по догляду за посівами, підготовці 1 
проведенню збирання врожаю, хлібозаго
тівель 1 заготівель інших сільськогоспо
дарських продуктів у 1952 році.

2. Про стан 1 заходи поліпшення підго
товки, підбору, виховання 1 розподілу ке
рівних партійних 1 радянських кадрів в 
Українській партійній організації.

По першому питанню з доповідями вис
тупили: заступник Голови Ради Міністрів 
Української РСР тов. Н. Т. Кальченко 1 
уповноважений Міністерства заготівель 
СРСР по Українській РСР тов. В. Д. Ка- 
лашніков.

В дебатах на доповіді виступили 16 чо
ловік.

По другому питанню з доповіддю вис-

тупив секретар ЦК 1<П(б) 
О. І. Кириченко.

В дебатах на доповідь 
чоловік.

На Пленумі з промовою

України тов.

виступили 17

На Пленумі з промовою виступив сек
ретар ЦК КП(б) України тов. Л. Г. Мель- 
ников.

На заслухані питання Пленум Цент
рального Комітету КП(б) України прийняв 
розгорнуті рішення.

Пленум Центрального Комітету КП(б) 
України розглянув також організаційні пи
тання.

Пленум обрав секретарем ЦК КП(б) 
України тов. М. Д. Бубновського.

Пленум увільнив тов. 3. Т. Сердюка 
від обов'язків секретаря ЦК КП(б) Украї
ни в зв'язку з обранням його першим сек
ретарем Львівського обкому КП(б) України.

Пленум увільнив від обов'язків члена 
Політбюро ЦК КП(б) України тов. В. В. 
Мацкевича.

Сесія міської Ради депутатів трудящих
ЗО травня відбулась XVII се

сія Олександрійської міської 
Ради депутатів трудящих, яка 
обговорила питання про стан 
ремонту та збереження житло
вого фонду міста.

З доповіддю в цьому питан
ні виступив заступник голови 
виконкому міської Ради т. Кон- 
стантинов.

—План ремонтно-будівельною 
конторою за 4 місяці 1952 року 
хоч і виконаний в цілому на 
104 процента,—говорить допо
відач,—але по конструктивним 
елементам виконання плану не
задовільне. План по поточному 
ремонту житлового фонду ви
конаний тільки на 50,7 процен
та.

Незадовільно виконуєть
ся план поточного ремонту 
квартир за замовленнями насе-

УчЄиицнУнерї---Л-СІ0. В ДД"Ь ПЄ-РШОГр^внсв.?ї демонстрації 1952 р.

лення. Якість ремонту низька, 
графіки не виконуються. Керів
ництво ремонтно - будівельної 
контори не запроваджує пото
ково-швидкісних методів будів
ництва. Незадовільно організує
ться соціалістичне змагання 
серед робітників.

Орендатори комунальних бу
динків: артіль „Червона виши- 
вальниця“ (голова правління 
т. Мартинцева), контора мате
ріально-технічного постачання 
тресту „Олександріявуглероз- 
різ“ (начальник т. Смішний) 
по - безгосподарському став
ляться до вбереження примі
щень, не ремонтують їх.

Незадовільний стан ремонту, 
експлуатації та збереження 
житлового фонду, який нале
жить підприємствам та устано
вам вугільної промисловості.

Депутат т. Шаболтас в своє
му виступі вказав, що в біль
шості при житлових будинках 
відсутні побутові служби, як- 
то: сараї, підвали, кладові і 
жильці змушені паливо та про
дукти тримати в квартирах.

Про неякісний поточний ре
монт житлового фонду,особли
во гуртожитків в селищах го
ворили тт. Загоскін та Сергі- 
єнко.

На сесії виступив голова ви
конкому міської Ради депута
тів трудящих т. Луценко Н. X., 
який піддав гострій критиці ке
рівників комунального відділу, 
підприємств та установ за не
задовільний ремонт та збере
ження житлового фонду.

По обговорюваному питанню 
сесія прийняла відповідне рі
шення.
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Двомісячник збирання і впровадження 
раціоналізаторських пропозицій

З 1 червня на вугільних ціоналізатора і Ь—.-— 
підприємствах та будовах міста 
починається двомісячник впро
вадження і збирання нових ра
ціоналізаторських пропозицій. 
Мета цього двомісячника—ак
тивізувати діяльпість новаторів 
виробництва, спрямувати їх ува
гу на вдосконалення техноло
гічного процесу, краще вико
ристання техніки, втілення пе
редових методів праці, збіль
шення рядів раціоналізаторів 
та винахідників.

В час двомісячника необхід
но провести робітничі збори і 
наради з цього приводу, орга
нізувати на кожному підприєм
стві консультації, вітрини ра-

Житла понад план
Двоповерхову середню шко

лу, амбулаторію, баню, житло
ві будинки споруджує будівель
не управління Семенівського 
тресту. Колектив день у день 
підвищує темпи, поліпшує 
якість робіт.

У травні завершено зі знач
ним перевищенням річний план 
житлового будівництва. В ми
нулому місяці здано в експлуа
тацію два будинки для гірни-

ґл "ШШІ

Колектив рудоремонтного за
воду тресту «Укрвуглемонтаж» 
достроково реалізував п’ятимі- 
"“Чіраїци.’л

Виробничі успіхи рудоремонтників
добились механозбиральний 
котельний цехи, очолювані 
тт. Брзежинським і Чудніко- 

виконали завдання

Па партійні теми

Токар Олександрійсь
кої брикетної фабрики 
Володимир Ільвовський 
іде в перших рядах бор
ців за високу культуру 
виробництва.

Вдосконалюючи свої 
методи праці, він систе
матично виробляє по дві 
норми. Стахановець ви
пускає продукцію тільки 
відмінної якості.

На знімку: В. Ільвовсь
кий.

Фото Г. 'Ганського.

Підвищуємо активність слухачів
Навчання в гуртку по вив

ченню «Короткого курсу істо
рії ВКП(б)» при парторганіза- 
ції тресту «Олександріявугіл- 
ля» наближається до кінця. 
Протягом восьми місяців мені 
й слухачам гуртка довелось ба
гато В наполегливо попрацю
вати, щоб заняття проходили 
цікаво, на високому ідейпому 
і організаційному рівні.

Добитися цього вдалося не 
відразу. Спершу давався взна
ки несталий склад гуртка, але 
це не могло перешкодити нам 
проводити заняття регулярно, 
з кожним днем підвищувати 
інтерес і активпість гуртківців.

Особливо багато довелось по
працювати, щоб привчити слу

і винахідника.
Раціоналізаторський та вина- 

I хіднпцький рух вимагає повсяк- 
; денного керівництва та допомо- 
1 ги з боку господарників, інже

нерно-технічних працівників. 
Без цього не можпа розрахо
вувати на успіх справи, яка 

! має велико народно-господарсь- 
I ке значення.

Нині треба зважити на не
доліки і помилки, що були до
пущені в минулому році і про
вести двомісячник при активній 
участі всіх робітників, робіт
ниць, всіх інженерно-технічних 
працівників.

С. Заєць, 
інженер тресту 

„Олексаидріявуглерозріз".

і
і

ків: один десятиквартирпий 
один восьмиквартирний.

По-стахановському працюють 
бригади мулярів т. ІІерепеляка, 
столярів т. Новікова, штукату
рів т. Сидорова. Кожна з цих 
бригад викопує завдання на 
140—150 процентів.

Колектив зобов’язався до Дня 
шахтаря додатково здати в екс
плуатацію сотні квадратних 
.метрів житлової площі.

с. Петров.

і

хачів творчо підходити до вив
чення програмового матеріалу, 
правильно поєднувати з сучас
ністю й уміло застосовувати 
набуті знання в своїй практич
ній роботі.

Слухач т. Сєриков, наприк
лад, працює у відділі капіталь
ного будівництва тресту. На 
перших порах він в час бесід 

І в гуртку виступав лише тоді, 
коли його викликав пропаган
дист. В розмові з т. Сєриковим, 
я порадив йому більш вдумли
во готуватись до занять, конс
пектувати прочитане.

Такі ж бесіди я провів і з 
іншими слухачами, зокрема з 
тт. Коваленком і Досіцем.

БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА___________________

З честю виконаємо зобов’язання, 
взяті перед товаришем Сталіним

Завершують проривку буряків
Успішно проходить обробіток 

сільськогосподарських культур 
в колгоспі імені Калініна. 
Буряководи провели перший 
обробіток міжрядь цукрових 
буряків на всій площі 70 гек
тарів і нині завершують про
ривку. Першими прорвали свої 
ділянки ланки Квдокії Бердник, 
Дар’ї Рудепко та Поліпи Пет
рової. Всі колгоспниці цих ла
нок значно перевиконують 
норми виробітку.

Борючись за нормальну гус
тоту рослин на гектарі, ланки

і І Створили кулісні пари
Тракторна бригада Павла Ла- 

новчука, яка обслуговує кол
госп імені Леніна, Протопо- 
півської сільради, одночасно з 
проведенням обробітку просап- 
них культур старанно догля- | 
дає за парами.

Площу під пари 160 гектарів 
бригада зорала ще восени ми- ! 
нулого року. На цій площі те- І 
пер механізатори вже провели 
дві культивації.

Але трактористи не задо
вольняються одним обробітком. 
Вони вишукують нові резерви 
підвищення врожайності кол
госпних ланів.

Механізатори на основі агро
біологічної пауки застосовують 
кулісні пари.

Трактористи Борис Чередни-

Силосуємо корма
ники колгоспу «Шляхдо кому
нізму» переконались, яке ве
лике значення для розвитку 
громадського тваринництва і 
підвищення його продуктивнос
ті має кормова база.

З осени 1951 року цьому 
питанню правління артілі при
ділило велику увагу. На кра
щих землях з дотриманням 
всіх правил агротехніки було 
посіяно жито на зелений корм.

Зараз на цих ділянках кор
модобувна бригада т. Дякова

Свинарка артілі «Шлях до 
соціалізму» т. Верескун цього 
року зобов’язалася виростити 
від кожної з 9 закріплених за 
нею свиноматки по 24 ділових 
поросят.

Навчання в нашому гуртку 
проходить методом розгорнутої 
товариської бесіди, в якій бе
руть участь всі гуртківці. 27 
травня, наприклад, проводилась 
співбесіда по сьомому і восьмо
му підрозділах теми «Партія 
більшовиків у період підготов
ки і проведення Жовтневої со
ціалістичної революції (квітень 
1917 р.-1918 р.)>.

Тов. Сєриков на переконли
вих прикладах розповів про бо
ротьбу більшовицької партії за 
зміцнення Радянської влади, 
проти ворогів робітничого кла
су і селянства.

Далі виступив т. Лосіц. Він 
яскраво охарактеризував роль 
В. І. Леніна та Й. В. Сталіна 
у боротьбі за мир.

Про значення сьомого з’їзду 
партії розповіла т. Уткина, а 

в зріджених місцях провели 
насадження буряків.

Повним ходом проходить та
кож проривка кормових буря
ків. З 8 гектарів 6,5 уже 
прорвано.

Стараппо доглядаючи посіви, 
колгоспники і механізатори 
дбають про урожай майбутньо
го року. Площа парів—146 гек
тарів уже двічі прокультивова
на і перебуває в чистому, роз
пушеному стані.

І

І. Рудеико. 
колгоспник.

ченко, Пилип Олексієв, Григо
рій Устенко та Григорій Ткач 
кілька днів тому, розбивши за
гінки шириною в три проходи 
24-рядкової дискової сівалки і 
розставивши віхи для прямолі
нійності рядків, посіяли широ
кими міжряддями кукурудзу на 
75 гектарах пару.

Правління артілі та бригадир 
рільничої бригади т. І’оряка по
винні підтримати цю ініціа
тиву механізаторів і забезпечи
ти своєчасний обробіток куку
рудзи в кулісах. Це дасть змо
гу зібрати на парах добрий 
урожай кукурудзи, а взимку з 
допомогою куліс нагромадити 
вдосталь вологи для одержання 
високого врожаю озимих куль- 
туи V 1953 році. Л. Павленко.

I маси і повним ходом провадить 
; силосування кормів.

Уже скошено 23 гектари 
жита і закладено близько 200 
тонн силосу.

Кормодобувники колгоспу ра
зом з механізаторами трактор
ної бригади т. Клімова з Олек
сандрійської МТС наполегливо 
борються за нагромадження 
потрібної кількості доброякіс
них кормів.

П. Сабадаш, 
агроном колгоспу.

УСПІХИ КОЛГОСПНОЇ СВИНАРКИ
Своє зобов’язання вона з 

честю виконує. Вже одержано 
по 11 поросят на свино
матку.

І. Вакуленко, 
зоотехнік.

і тт. Андрющенко і Коваленко— 
про ленінський план соціаліс
тичного будівництва.

Але, на жаль, в роботі гурт
ка мають місце й недоліки. На 
заняття 27 травня, наприклад, 
слухачка т. Галій прибула не- 
підготовленою, без конспекта, 
тому й не змогла взяти участі 
у співбесіді.

Незабаром у нашому гуртку 
будуть проводитись підсумкові 
заняття. Для повторення прой
деного лишилося лише дві го
дини. Цього часу не досить. 
Треба, щоб кожний слухач 
серйозно попрацював дома з 
тим, щоб на підсумкових за
няттях показати високі знання 
з історії більшовицької партії.

0. Кабаков, 
пропагандист.

Неділя, 1 червня 1952 р.

На великих 
будовах

Волго-Донський канал 
напередодні навігації

Майже чотири місяці тому 
насосні станції Волго-Донського 
судноплавного каналу почали 
перекачувати донську воду в 
Карповське і Береславське во
доймища. В травні наповнило
ся водою Варваровське водой
мище.

24 травня будівники розіб
рали перемичку біля вододілу 
і пустили воду з Варваровсько- 
го водоймища до загородив^», 
воріт дев’ятого шлюзу.

До 25 травня вода біля заго- 
родних воріт піднялася більш 
як на два з половиною метра. 
Розчинились величезні метале
ві ворота, і дев’ятий шлюз пер
ший на Волзькому схилі прий
няв донську воду.

Донська вода іде до Волги. 
Рушила в свою путь і волзька 
вода. Вона вже наповнила ниж
ній підхід першого шлюзу. Під
готовлені до прийняття і про
пуску води другий і третій 
шлюзи.

Карповська, Мариновська і 
Варваровська насосні станції 

; кожної доби перекачують близь- 
■ ко чотирьох мільйонів кубоме^ 
і рів донської води, піднімаючи 
і її на вершину вододілу—на 44 

метри над рівнем Дону і на 88 
І метрів над рівнем Волги.

Залишилися лічені дні, коли 
’ з’єднаються дві великі російсь- 
і кі ріки, і по каналу підуть па

роплави.
Дмноьна вода підійшла

до шостого шлюзу
СОЛЯНКА. (Сталінград- 

ська область). 28 травня о 
19 годині за московським ча
сом донську воду прийняв і 
пропустив через свою камеру 
сьомий шлюз. Вода підійшла 
до воріт шостого шлюзу. Таким 
чином, вона спустилась ще на 
10 метрів по Чапурниковських 
сходах.

По дорозі від сьомого шлюзу 
до шостого зараз наповнюється 
водоймище, яке вмістить до од
ного мільйона кубометрів води. 
Розливаючись на величезному 
просторі, вона через кілька го
дин дійде до окраїни степового 
селища Солянка і садиби Тін- 
гутінської лісозахисної станції.

Колектив будівників шостого 
шлюзу готується прийняти і 
пропустити донську воду далі 
до Волги. ______

Оформлення Цимлянського 
гідровузла

На будівництво Цимлянсько
го гідровузла прибула бригада 
працівників культурно-вироб
ничого комбінату Московського 
товариства художників. Вони 
мають змонтувати і встановити 
на баштах 15 шлюзу скульп
турну групу донських вершни
ків. Розмір скульптурної гру
пи незвичайний: висота кожно- < 
го коня—9 метрів, вершників 
—6 метрів. Комбінат виготовив 
також барельєфи, що відобра
жають героїку Великої Вітчиз
няної війни, які прикрасять 14 
шлюз і об’ємні емблеми з кар
бованої міді для оформлення 
обеліска на греблі і рибопід- 
йомника.

(ТАРС).
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Дитинство, осяяне
Л А

любов'ю Вітчизни
★

ЗА СЛУЖЕНА В ЧИТЕЛЬКА В Палаці юнії х

З

Після останнього урока хлоп
чики П дівчатка не відразу за
лишали клас. Вони тісним ко
дом оточували свою любиму 
вчительку, щоб з'ясувати хви
люючі їх питання, послухати 
ще якусь ціїйву, задушевну 
розповідь.

Широкі і різноманітні запи
ти у дітей, яких впховуєАнто- 
нина Василівна. Ця зацікавле
ність у всьому прящетатється 
учням в процесі навчання.

Хоч за плечима сивоволосої 
вчительки піввіковий досвід, 
вона ретельно продумує план 
до кожного заняття, перечитує 
тексти творів, що має розбира
ти з учнями, заздалегідь намі
чає питання, підбирає наочні 
посібники. Повторюючи пройде
ний або пояснюючи новий ма
теріал, Антонина Василівна 
протягом всього урока тримає 
клас в стані напруженої уваги, 
високої активності, вміло вико
ристовує кожну хвилину нав
чального часу. Немає такого 
предмету, щоб діти його не лю
били. Вчителька зуміла захо
пити учнів і російською мовою, 
і історією, і географією, і ма
тематикою, і іншими науками.

Міжнародний день захисту дітей
Діти — найцінніший скарб 

людства, його майбутнє, його 
надія. Для дітей світить сонце, 
цвітуть квіти. Для дітей повин
но бути все найкраще на землі. 
Але така світла доля дітей 
тільки в Радянському Союзі та 
країнах народної демократії. 
Там, де панує капітал, десят
ки мільйонів дітей приречені 
на голод, злидні, неуцтво і 
смерть.

Чорна рука людожерів з 
Уолл-стріту простяглась над 
світом і загрожує життю мільйо
нів маленьких істот. Чим ша
леніше готується американо- 
англійський імперіалізм до 
війни, тим тяжче стає доля ді
тей капіталістичного світу. За
мість шкіл, дитячих лікарень 
і консультацій будуються воєн
ні бази. Сотні мільярдів карбо

межі
Відчува-

І

Відповіді багатьох учнів на 
і екзаменах виходили за 

вивченого матеріалу.
) лось, що в дітей протягом чо

тирьох років навчання вихову
вались «почуття інтернаніональ- 

і ної дружби і братерства, без- 
' межної відданості і любові» до 
І рідної Батьківщини. Всі учні 
' склали екзамени і переведені 

до 5 класу. ‘ ' __ ~
; Ще поперту І#гато років 

навчання, але дітп вже зараз 
думають, ким їм бути. Відмін
ниця Люда Пудова хоче стати 
інженером-будівельником. Вона 
захоплено розповідає про цю 
професію. І вірпться, що ця 
сіроока дівчинка досягне своєї 
мети. Для пеї відкритий широ
кий шлях у науку, про неї 
піклується рідний Сталіп.

Сталінськими соколами мрі
ють стати відмінники Вітя Вро- 
варенко, Ігор Бернацький. Во
ни хочуть оберігати мирну 
творчу працю радянських 
дей.

1 Люба, і Вітя, і Ігор, і ба
гато інших хлопчиків та 
чаток, прощаючись зі своєю 
вчителькою, пообіцяли їй вчи
тись, вчитись і вчитись, щоб 

л го

лів-

ванців витрачають імперіаліс
тичні уряди на виготовлення 
зброї, а діти позбавлені хліба 
і притулку.

Світ пам'ятає Освенцім і 
Майданек, фашистські душогуб
ки, в яких загинули мільйони 
дітей, але те, що чипять аме
риканські варвари в Кореї, те, 
що вони готують дітям усього 
світу, перевершує всі гітлерів
ські злочини. Боротьба за мир, 
проти чорних сил реакції, пе
редусім, є боротьбою за долю 
дітей усього світу.

Ми, радянські люди, звикли 
до зосередженої тиші класної 
кімнати, де дванадцятирічний 
хлопчик впевнепо доводить 
складну теорему, до зеленого 
затишку теплиці агробіологіч
ної станції, де наші діти з май
стерністю вчених виводять но

будівника-і вирости достойними 
І ми комунізму.

За час своєї педагогічної ді
яльності вчителька т. Олексюк 
навчала 48 класів. Колишніх 

і її учнів тепер можна зустріти 
в різних кінцях нашої Бать- 

1 ківщини. Вони працюють інже- 
1 перами, агрономами,вчителями.

І звідусіль Антонині Василів- 
ці надходиш листи.

Мати і дочка з Дрогобича, 
яких вчила т. Олексюк, вітають 
її з присвоєнням звання заслу
женої вчительки Української 
РСР.

Інженер з великої будови 
комунізму поздоровляє свою 
колишню вчительку в зв'язку з 
нагородженням орденом Леніна.

Теплі, задушевні слова ра
дують і веселять Антонину 
Василівну. Вони вселяють в неї 
нові сили для творчої праці на 
вчительському 
поприщі.

благородному

С. Міркотан.
На знімку: заслужена вчителька 

Української РСР т. Олексюк 
серед випускників четвертого кла
су семирічної школи № 5.

Фото. Г. Танського.

ві сорти рослин, до казкових 
| розкошів піонерських палаців, 
1 до заклопотаної метушні мале

чі біля пісочниць і качалок 
парків, до дзвінкого дитячого 
сміху, осяяного бризками води 
на морських і річкових пляжах, 
до оздоровлення наших дітей 
в санаторіях, піонерських табо
рах.

Великий Сталіп, більшовиць
ка партія, Радянський уряд і 
весь радянський народ оточу- 

■ ють наших дітей батьківським 
' піклуванням. В бюджеті СРСР 

на 1952 рік на освіту виділе
но 60 мільярдів карбованців, 
на охорону здоров'я і фізичну 
культуру—22,8 мільярда карбо
ванців, на допомогу багатодіт
ним і одиноким матерям —4,5 
мільярда карбованців. Сітка ди- 

I тячих закладів зростає рік у рік.

Гостинно відкриті двері 
, міського Палацу піонерів 

для учнів. Після навчання в 
школі тут вони весело про
водять своє дозвілля.

До послуг щасливої юні 
світлі, обладнані кімнати і 
зали Палацу, де працюють 
різні гуртки.

Багато обдарованих дітей 
навчаються співам, танцям, 
музиці, майстерності худож
нього читання, малюванню, 
виявляють артистичні здіб
ності.

Юні радіоаматори і авіа
моделісти мріють стати 
справжніми ралістами, льот
чиками, конструкторами. Во
ни відвідують гуртки Пала
цу піонерів, набувають там 
необхідні знання, самостій
но виготовляють радіоприй
мачі та авіамоделі різних 
конструкцій.

Талановитий авіамоделіст 
учень 6 класу середньої 
школи № 4—Адік Турбаїв- 
ський сконструював цікаву 
авіамодель з радіоуправлін- 

I ням, яка незабаром буде 
і продемонстрована в дії.

Юні глядачі Олександрії 
не раз захоплювались кон

<>:<>
Чигринянка в грузинськім селі

Моя Кіровоградщина“)(З циклу ,, 
В грузинськім селі, у щасли

вій сім'ї 
Живе чигринянка Ганнуся. 
...Фашисти повісили матір її? 
А батько з війни не вер

нувся...
Заплакане, голе, голодне дитя 
Бійці підняли під горою, 
І кожен беріг його кволе 

життя. 
Назвавши своєю дочкою.
Вона ж одного тільки звала 

бійця 
Татусем—Хурцідзе-грузина: 
В біді пізнає найніжніші 

серця 
Завжди без помилки дитина. 
Хурцідзе годинами ніс на { 

руках 
Ганнусю в поході тяжкому, 
І пісню мінгрельську ми чули 

в степах, 
До болю просту і знайому. 
Несучи Мінгрелію в серці 

своїм, 
Хурцідзе любив Україну; 
Як пісня мінгрельська, було 

дорогим 
Життя сироти з Чигирина.

Загальним обов'язковим семи
річним навчанням в СРСР охоп
лені всі діти шкільного віку. 
В нашій країні є 1200 палаців 
і будинків піонерів, 417 спор
тивних шкіл, 412 станцій юних 
техніків, 230 станцій юних 
натуралістів, 100 дитячих і 
лялькових театрів.

Все краще в радянській краї
ні віддається дітям. Як день 
від ночі відрізняється життя 
паших дітей від життя дітей 
капіталістичних, колоніальних 
і залежних країн.

Під сонцем Індії не чутно 
дзвінкого дитячого сміху. Вис
нажені, обдерті і голодні семи
літні діти працюють, не розги
наючи спини, по 12 годин на 
добу на бавовницьких планта
ціях. В Ірані у килимоткаць
ких майстернях від смороду і 
задухи, від непосильної праці 
поволі вмирають тисячі чотири
літніх—п'ятилітніх малят. В 

цертами, які влаштовували 
учасники гуртків художньої 
самодіяльності Палацу піо
нерів.

Особливим успіхом у ді
тей користуються активні 
учасники драматичного гурт
ка Світлана Грахова, Толя 
Симергеєв, Ріта Грузинова 
та інші.

Обдарований юний співак 
учень 6 класу середньої 
школи № 4—Лапко Генадій 
учасник хорового гуртка 
п'ять років підряд успішно 
виступає на обласних огля- 

' дах дитячої художньої са
модіяльності.

Чимало колишніх учасни
ків творчих гуртків Олек
сандрійського Палацу піо
нерів, за облюбованими тут 
професіями, навчається те
пер у вищих 1 середніх 
навчальних закладах нашої 
Батьківщини.

Палац піонерів став лю
бимим місцем наших обда
рованих, допитливих дітей. 
Він допомагає їм удоскона
лювати свої здібності, вихо
вує їх в дусі безмежної 
відданості рідній Вітчизні.

Т. Апостол.

На горах Кавказьких 
в жорстокім бою 

Хурцідзе був ранений
в груди. 

Обняв він востаннє Ганнусю 
свою. 

Сказав їй: — Ги донькою 
будеш...— 

Просиділа дівчина тихо, без 
сліз 

Над тілом Хурцідзе до ранку, 
А в день зимовий ординарець 

повіз
В грузинське село чигри- 

нянку.
Дружина Хурцідзе, як рідну 

дочку. 
Зустріла Ганнусю ласкаво. 
Бо горем великим на матір 

таку
Дитя здобуло собі право.
І щастя велике в грузинськім 

селі
Прийшло назавжди до Ган

нусі.
Немає в нас сиріт в радянсь

кій сім'ї,
В великім Радянськім Союзі. 

Василь СУХОМИНСЬКИЙ.

' Італії чотири мільйопи дітей 
І ніколи не жили під дахом і 
і тільки здаля бачили вікна з 

склом. Вони народилися в тем
них, вологих, брудних печерах. 
Там вони і ростуть в голоді, 
уражені рахітом, туберкульо
зом, трахомою. Тисячі дітей 
Греції, Іспанії не знають, що 
таке ліс, сад, квіти, свіже по
вітря; вони народилися і рос
туть в тюрмах і концентрацій
них таборах. Безліч дітей Фран
ції живе під відкритим небом, 
і вночі холодне каміння тро
туарів заміняє їм постіль. Біль
ше половини дітей Африки, 
Латинської Америки і колоні
альних та залежних країн Азії 
вмирає, не проживши і двох- 
трьох років. 85 процентів ді
тей в Ірані вмирають до 15 ро
ків. В Судані медичною допо
могою користується лише 1
(Закінчення на 4 й стор.).
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ПО НАШОМУ МІСТУ 
і РАЙОНУ

На знімку: нове приміщення Олександрійського гірничопромис
лового училища. Фото Г. Танського.

Для малят
В садочку над річкою в од

ному з кращих будинків села 
Войнівки розташовані кол
госпні ясла. В просторих і 
світлих спальнях рядочками 
стоять дитячі ліжка. Окре
мо тут їдальня, кімната для 
дитячих розваг. Ясла вдос
таль забезпечені м'яким і

На атестат
98 юнаків і дівчат шкіл міс

та і району в цьому році 
складають екзамени на атес
тат зрілості. 1.635 учнів— 
закінчують сьомий клас.

Всього в школах нашого міс-

„Ми вимагаємо миру"
„Для щастя дітей ми ви

магаємо миру — під таким 
заголовком в дитячій бібліо
теці міста красиво оформле
ний художній плакат. Він 
має два розділи. В розділі 
„Щасливе дитинство радян
ських дітей" вміщені портре
ти вождів партії—Володи
мир Ілліч Ленін і Иосиф Віс- 
саріонович Сталін серед ра

Поповнюється книжковий фонд 
дитячої бібліотеки

Майже вдвічі, в порівнянні з 
минулим роком, зросла кіль
кість читачів дитячої біблі
отеки міста Олександрії.

Працівники бібліотеки до
кладають всіх зусиль, щоб за
довольнити все зростаючі 
культурні запити юних чи
тачів.

Тільки за останні мі

Міжнародний день захисту дітей
(Закінчення).

процент населення. 98 процен
тів людей тут неписьменні. В 
Японії більше 60 процентів 
бюджету йде на підготовку вій
ни і утримання американських 
окупаційних військ, а на осві
ту й інші культурні потреби 
асигновано менше 1 процента. 
Доведені злиднями до відчаю, 
батьки в Японії торік продали 
300 тисяч дітей в рабство.

А в такій «цивілізованій» 
країні, як США, існують на
віть спеціальні агентства для 
продажу і купівлі дітей. В 
США лише чверть усіх дітей 
здобуває початкову освіту, а 
чотири мільйони дітей трудя
щих зовсім не навчаються. 15 
мільйонів американських юна
ків і дівчат живуть у халу

твердим інвентарем.
В хороших будинках і доб

ре обладнані дитячі ясла №5 
в селищі Перемога, в селі 
Новопилипівці та ін.

Всього по району і місту в 
постійних і сезоннйх яслах 
виховується 1.277 дітей.
---------

зрілості
та і району навчається 12.107 
дітей робітників, колгоспни
ків та інтелігенції.

Багато з випускників пі
дуть навчатися до середніх і 
вищих учбових закладів.

дянських дітей. Тут багато 
художніх малюнків, знімків, 
які характеризують щасливе 
життя дітей в країні соціа
лізму.

В розділі „ Так живуть ді
ти капіталістичних країн" 
показане тяжке і нерадісне 
життя дітей трудящих кра
їн капіталу. ] 
сяці бібліотека придбала лі
тератури на суму 4.940 кар
бованців. Тут—твори Володи
мира Ілліча Леніна, Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна, кла
сиків російської і української 
літератури, лауреатів Ста
лінської премії, про великі бу
дови комунізму.

пах, збитих з фанерних ящи
ків з-під консервів, у халупах, 
непридатних для житла. В су
дах США щороку розглядають
ся справи близько 300 тисяч 
дітей, доведених до злочинства 
голодом і нуждою, в Японії 
кількість малолітніх злочипців 
за останні три роки зросла май
же в три рази.

Кожна з цих жахливих цифр, 
кожен факт нестерпно тяжкого 
стану дітей в капіталістичних, 
колоніальних і залежних краї
нах звучить як суворий обви
нувальний акт Трумену та ін
шим сучаспим правителям ка
піталістичного світу, що готу
ють нову світову війну.

1 червня—в Міжнародний 
день захисту дітей—в ряди бор
ців за мир, проти паліїв війни 
стануть нові мільйони чолові

Два світи — 
дві долі дітей 

(Цифри і факти)
«к Всенародною любов'ю оточені 

діти в Радянському Союзі. Піклу
вання про здоров'я, виховання, 
освіту підростаючого покоління 
витікає з самого характеру соціа
лістичної країни. „Наша держава 

І не шкодує коштів на хороший 
догляд за дітьми і хороше вихо
вання молоді",—говорить кращий 
друг дітей великий Сталін. В цьо
му році на освіту радянський 
уряд асигнував 60 мільярдів кар
бованців. на охорону здоров'я і 
фізичну культуру—22,8 мільярда 
карбованців, на державну допомо
гу багатодітним і одиноким мате
рям—4,5 мільярда карбованців.

Ф Радісне дитинство у маленьких 
громадян країн народної демокра
тії! За прикладом Радянського 
Союзу, уряди цих країн з кожним 
роком розширюють мережу ди
тячих установ, відпускають все 
більше коштів на охорону здо
ров'я і освіту. В Чехословаччині, 
наприклад, минулого року було 
відпущено урядом асигнувань на 
суму в 20 раз більшу, ніж того 
ж року в капіталістичній Італії, 

5 хоч в останній населення в де
кілька раз більше. Створено ба
гато санаторіїв для дітей, вагіт
них жінок, для матерів з малими 
дітьми. Організовано інститут для 
охорони материнства і дитинства. 
Внаслідок великого піклування 
про матір і дитину дитяча смерт
ність в Чехословаччині за останні 
роки знизилась більш як на 35 
проц.

Ф В Албанії тільки за 1950 рік 
уряд на народну освіту і куль
турні потреби асигнував у 90 ра
зів більше коштів, ніж було вит
рачено в 1938 році.

Ф В жахливих умовах живуть 
діти капіталістичних країн. Харак
терною рисою „американського 
способу життя" є застосування 
дитячої праці. Багато дітей віком 
від 7 до 12 років працює по 
12—13 годин на добу. За офіціаль
ними даними перепису, в США 
понад 3 мільйони дітей і підлітків 
віком від 10 до 17 років зайняті 
на різних роботах.

ф „Американська асоціація 
сприяння розвитку науки" наво
дить цифри, які свідчать, що 
в США 20 мільйонів дітей хво
ріють на десни і зуби, у 4 млн. 
зіпсований зір, у 1 млн. поганий 
слух, 200 тисяч дітей розбиті па
ралічем. „Атомні тривоги" приво
дять до тяжких нервових захво
рювань школярів.

Ф Сотні тисяч корейських ді
тей, що загинули в результаті 
американської інтервенції—страш
не обвинувачення імперіалізму. 
Американські варвари вбивають 
не тільки бомбами, напалмом і 
кулеметними чергами—вони ски
дають на корейську і китайську 
території іграшки з смертоносни
ми бактеріями, намагаючись всіма 
засобами знищувати дітей—май
бутнє людства.

ків і жінок різних рас і націй, 
політичних переконань і віро
сповідань. Чесні люди всього 
світу вимагають забезпечити ді
тям всієї земної кулі право на 
життя, здоров'я, освіту, на ін
телектуальний і моральний роз
виток, вимагають, щоб були 
припинені війни, які несуть 
смерть дітям Кореї, В'єтнаму, 
Малайї, щоб воєнні бюджети 
були скорочені, а кошти вико
ристані на потреби дітей, щоб 
було заборонено зброю масово
го знищення людей—бактеріо
логічну, атомну і хімічну.

Борці за мир в усьому світі 
перетворять Міжнародний день 
захисту дітей в кожному місті, 
на кожному заводі, в кожному 
селі в могутню маніфестацію 
миру, довір'я і братерства між 
всіма народами земної кулі.

М. Луковиківна.

Зухвалий акт французької реакції
ДО АРЕШТУ ЖАКА ДЮКЛО

ПАРИЖ, 29. (ТАРС). Газета 
„Юманіте" повідомляє, що вчора 
о 10 годині вечора, коли Дюкло 
разом з дружиною вийшов з ре
дакції газети „Юманіте", поліцаї 
напали на їх автомашину, ареш
тували Дюкло і його дружину і 
повезли в невідомому напрямі. 
Досі, відмічає газета, невідомо, де 
перебувають Дюкло і його дру
жина. На запити редакції „Юма
ніте" по телефону власті відпові
дають мовчанням.

У зв'язку з арештом Жака Дюк
ло в газеті „Юманіте" опубліко
ване звернення політбюро Фран
цузької комуністичної партії до 
французького народу, в якому го
вориться:

„Жак Дюкло арештований.
Секретар Французької комуніс

тичної партії був арештований 
учора ввечері за наказом Пінея з 
метою організації жахливої полі
тичної провокації.

Уряд війни занепокоєний, він 
відчуває, як піднімається обурен
ня всього народу проти політики 
відновлення могутності німецьких 
реваншистів і мілітаристів. Він 
наляканий небаченим розмахом 
маніфестацій, які розгорнулися в 
Парижі і по всій Франції проти 
прибуття Ріджуея, за мир. Саме 
тому в зговорі з своїми амери
канськими хазяями він прийняв 
жахливе рішення арештувати Жа
ка Дюкло. Цей надзвичайно 
серйозний фашистський захід вик
ликає величезне хвилювання на 
всіх заводах, у всій країні.

Політичне бюро Французької 
комуністичної партії урочисто зак
ликає всіх трудящих, усіх демок
ратів, усіх французів, кому доро
га незалежність їх країни і мир, 
що знаходиться під загрозою, ви
разити могутній і рішучий про
тест.

Треба, щоб у столиці і з усіх 
кінців Франції ринув потік резо

Страйк рибаків у Голландії
Страйк рибаків Голландії, який 

почався 18 травня, охопив майже 
всі риболовецькі центри Голлан
дії. Риболовецький флот досі не 
вийшов у море, хоч настав сезон 
для рибної ловлі. У страйку тепер

Уже 70 років насаджує Франція „цивілізацію" в Тунісі, грабуючи 
природні багатства країни і експлуатуючи місцеве населення, яке жи
ве в страшних злиднях, 84 проценти жителів неграмотні. Дитяча смерт
ність надзвичайно висока: 20 процентів дітей вмирає у віці до одного 
року. Пригноблений народ Тунісу, доведений до крайньої нужди, на
магається протестувати. В останній час боротьба туніського народу 
проти французьких експлуататорів за свою незалежність, свободу, за 
нормальні людські умови життя особливо загострилась.

На знімку: бездомна, виморена непосильною працею молодь, яка 
змушена спати прямо на тротуарі.

Прескліше ТАРС.

Багатрй урожай пшениці в Східному Китаї
На полях Східного Китаю до

стиг багатий урожай пшениці. ■ В 
провінції Фуцзянь збирання пше
ниці в основному закінчене.

Всього в східному Китаї під 
пшеницею в цьому році зайнято 
більше 115 мільйонів му (1 му- 
1/16 гектара), що приблизно на 10 
процентів перевищує посівну пло
щу минулого року. 

люцій, прокотилася хвиля мані
фестацій і страйків.

Погодитись з ув'язненням у тюр
му Жака Дюкло означало б про
класти шлях війні фашизмові і 
катастрофі.

Жак Дюкло повинен бути не
гайно звільнений. Ми закликаємо 
робітничий клас і народ Франції 
добитися його звільнення". В 
„Юманіте" опубліковане також 
звернення секретаря федерації 
Французької комуністичної партії 
департаменту Сена Раймона Гюйо 
і генерального секретаря Об'єд
нання профспілок Паризького ра
йону Ежена Енаффа до паризьких 
трудящих. У зверненні говориться:

„Вчора о 10 годині вечора був 
арештований Жак Дюкло.

Робітничий клас Парижа, 
одностайно сказав в ім'я миру 
„ні" приїздові Ріджуея. підніметь
ся як один чоловік проти фашист
ського насильства з боку уряду 
Пінея.

Трудящі Парижа!
Негайно збирайтесь на ваших 

підприємствах і у ваших кварта
лах. Всі разом—комуністи, соціа
лісти, республіканці, антифашис
ти, члени різних профспілок, при
пиняйте роботу, влаштовуйте ма
ніфестації, виявляйте в є іиному 
пориві вашу волю вирвати Жака 
Дюкло з рук фашистських судо
вих чиновників, що перебувають 
на службі паліїв війни.

Фашизм не пройде! Мир пере
може!".

ПАРИЖ, 29. (ТАРС). Як пере
дає агентство Франс Пресе, сьо- 

1 годні власті конфіскували тиражі 
. комуністичних газет „Юманіте" і 

„Ліберасьон".
ПАРИЖ, 29. (ТАРС). Як видно 

з повідомлення агентства Франс 
Пресе, слідчий Жа.;<но обвинува
тив секретаря ЦК компартії Фран
ції Жака Дюкло в посяганні ніби
то „на внутрішню безпеку дер
жави". Жак Дюкло ув'язнений в 
тюрму „Френ”.

; бере участь понад 1500 рибаків. 
Рибаки борються за встановлення 
твердої зарплати і преміальної 
оплати за добрий улов риби.

(ТАРС).

За попередніми підрахунками, 
збір пшениці в Східному Китаї в 
цьому році перевищить торішній 
рівень на 10 процентів.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Дню шахтаря — до

стойну зустріч!
Розгортаймо змагання на честь 

Дня шахтаря! (1 стор.).
Е Васильєв. — Полум'яний борець 

за комунізм (2 стор.).
Турбаївоька. — Забезпечимо куль

турний відпочинок дітей (2 стор.).
Поряд з доглядом за посівами, ста 

ранно готуватись до жнив (3 стор.).
Т. Андреев. — Порочна практика

В НОМЕРІ:
проведення колгоспних зборів 

(З стор).
Покласти край звірствам амери

канських загарбників (3 стор.).
ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ (3 стор ).
МАЛИЙ ФЕЙЛЕТОН.

Тарас Шипшина. — Акутін спросто- 
I вує... (4 стор.).

В. Харьков. — Міжнародний оіляд 
І (4 стор.).

Дню шахтаря — 
достойну зустріч!

Сьогодні в нашій газеті дру
кується звернення колективу 
Байдаківського вуглерозрізу до
8(4^трудящих вугільних під
приємств міста Олександрії. 
Гірники передового підприєм
ства закликають шахтарів, бу
дівельників жител, - енерге
тиків, всіх робітників, робіт
ниць, інженерпо-технічних пра
цівників і службовців включи
тися у соціалістичне змагання 
на честь Дня шахтаря, озна
менувати традиційне свято ву
гільників новими успіхами в 
труді, дальшим піднесенням ро
боти вугільної промисловості.

Беручи на себе підвищені 
соціалістичні зобов'язання, ко
лектив розрізу розуміє, що для 
їх виконання треба докласти 
багато зусиль, використати до- 
дажві внутрішні резерви, на- 
нолггливо усувати недоліки, 
підтягти окремі відсталі ланки 
виробництва, зокрема вскришні 
роботи, до рівня передових.

Заклик Байдаківського вуг
лерозрізу повинні підхопити всі 
трудящі міста. Змагання на 
честь Дня шахтаря має набути 
широкого розмаху. Завдання 
партійних, профспілкових і гос
подарських організацій поля
гає в тому, щоб мобілізувати 
маси па повне виконання взя
тих зобов'язань, спрямувати 
їх трудове піднесення на до
строкову реалізацію виробничих 
планів, на поліпшення якісних 
показників, економію сировини, 
матеріалів, електроенергії.

Особливу увагу слід приді
лити піднесенню культури ви
робництва, створенню учасни
кам змагання умов для високо
продуктивної, творчої праці. Це 
тим більш важливо, що остан
нім часом керівники окремих 
підприємств, зокрема шахти № З 
та будівельного управління Се- 
менівського тресту, не надають 
належного значення. В резуль
таті чимало робітників не ви
конують своїх норм. Воно й 
зрозуміло. Хіба можна давати 
високий виробіток, коли в 61 
і 62 лавах шахти №3 нема по
рядку. Багато гірничих виро
бок засмічені, погано освітле
ні. Таке ненормальне станови
ще чомусь мало турбує началь
ника шахти т. Майбороду.

Значпим додатковим резер
вом виробництва є уміле ефек

тивне використання техніки. 
Між тим у будівельному управ
лінні жител тресту «Олександ- 
ріявуглерозріз» не дбають про 
те, щоб повністю завантажити 
екскаватори, електровози і інші 
механізми. Відкатні колії тут 
занедбані, недавно було чотири 
випадки сходів думкарів.

Начальник управління т. Дуд
ник примирився з подібними 
фактами, не наводить належно
го порядку на дільницях, не 
допомагає новаторам впровад
жувати передові методи роботи. 
Почин донецького шахтаря 
Тихона Михайлова як слід не 
розповсюджений: інженерно-
технічні працівники, господар
ники стоять осторонь цієї важ
ливої справи.

Очевидно тут не розуміють, 
що керувати соціалістичним 
змаганпям—це значить застосо
вувати передовий досвід і при
йоми праці, робити їх надбан
ням кожного трудящого.

Змаганпя не терпить казен
щини і формалізму. Це жива 
творча справа, в яку повинні 
повсякденно вникати не тіль- 

; ки партійні й профспілкові 
організації, але й всі госпо
дарники, всі командири вироб
ництва.

Треба рішуче боротись з 
| канцелярсько - бюрократичними 

методами керівництва змаган
пям, які стримують ініціативу 
мас, глушать їх творчі почи
нання. Слід відмовитись від 
неправильної практики переда
чі окремим робітникам на соціа
лістичне збереження державно
го майна. Ця надумана вигад
ка відвертає увагу трудящих 
від виконання виробничих пла
нів, знімає відповідальність 
керівників підприємств за май
но, що їм доручено, призво
дить до знеосібки і порушення 
правил технічної експлуатації 
обладнання і машин.

Готуючись до Дня шахтаря, 
необхідно добитись того, щоб 
у нас не було відсталих діль
ниць, цехів, бригад. Слід нев
пинно нарощувати темпи, до
битись чіткої, ритмічної робо
ти всіх підприємств по зазда
легідь розроблених графіках.

Підготуємо святу шахтарів 
достойну зустріч, порадуємо 
Батьківщину новими трудови
ми успіхами, новими виробни
чими подарунками!

Розгортаймо змагання 
на честь Дня шахтаря!

ЗВЕРНЕННЯ
колективу Байдаківського вуглерозрізу до всіх трудящих 

підприємств та будов жител Олександрії
4. Зекономити 150 тисяч карбованців.З великим ентузіазмом радянський на

род здійснює грандіозну сталінську програ
му будівництва комунізму, неустанно мно
жить матеріальні 1 духовні багатства нашої 
Батьківщини.

Пафосом творчої праці охоплені ра
дянські люди. Все ширше розгортається 
соціалістичне змагання за виконання і пе
ревиконання народно-господарського пла
ну 1952 року, все нові І нові резерви став
ляться на службу виробництву. На трудо
ві подвиги в ім'я зміцнення миру, в ім'я 
нових перемог комунізму вдохновляє і 
спрямовує радянський народ велика партія 
Леніна—•Сталіна.

Трудящі країни Рад розуміють, що 
чим краще вони працюють, тим могутні
шою стає соціалістична держава, тим кра
щим стає життя.

Великий вклад у справу миру, зміц
нення економічної могутності СРСР вно
сить передовий загін славного робітничого 
класу—радянські шахтарі. Пошаною оточе
ні у нас гірники. Радянська держава пос
тійно піклується про поліпшення умов їх 
роботи, оснащує вугільну промисловість 
передовою вітчизняною технікою.

На піклування більшовицької партії 1 
уряду шахтарі відповідають самовідданою 
працею на славу рідної Батьківщини.

Наближається традиційне свято—День 
шахтаря. Колектив Байдаківського вугле
розрізу, ідучи назустріч цій знаменній даті, 
бере на себе такі підвищені соціалістичні 
зобов'язання:

1. Виконати восьмимісячний план ви
добутку вугілля до 15 серпня, а вскриш- 
них робіт—до 28 серпня.

2. Підвищити продуктивність праці 
проти плану на 5 процентів.

3. Знизити собівартість тонни вугілля 
проти плану на 2 проценти.

5. Знизити зольність 1 вологість вугіл
ля проти встановлених норм на 0,5 про
цента.

6. Підвищити продуктивність праці 
кожного екскаватора проти плану на 5 
процентів.

7. Шляхом поліпшення організації пра
ці довести виробіток робітників в серед
ньому на 122 проценти 1 домогтись того, 
щоб на підприємстві не було робітників 
не виконуючих норм.

8. Добитися продуктивності одного 
електровоза на добу по вивозці вугілля 
1.300 тонн 1 вскриші 1.250 кубометрів.

9. Знизити питому витрату електро
енергії на тонну вугілля на 5 процентів.

10. Підготувати 20 машиністів екскава
торів, 20 помічників машиністів, 10 маши
ністів інших агрегатів.

Ми розуміємо, що для виконання цих 
зобов'язань треба докласти багато зусиль, 
мобілізувати додаткові внутрішні резерви, 
наполегливіше усувати недоліки, підносити 
темпи вскриші, підтягати окремі відсталі 
ланки виробництва до рівня передових.

Ми закликаємо всіх трудящих вугіль
ної промисловості Олександрії включитись 
у соціалістичне змагання за достойну зуст
річ Дня шахтаря, ознаменувати це свято 
новими успіхами в труді, дальшим підне
сенням видобутку вугілля.

За дорученням колективу Байдаків
ського вуглерозрізу звернення підписали:

М. Філоненко — начальник вуглероз
різу, Б. Шаболтас — секретар парторганіза- 
ції, Гі. Носовський — голова шахткому, 
Й. Глейзер — секретар комсомольської орга
нізації, В. Просняков — начальник вугільної 
дільниці, I. Горовецький — машиніст екска
ватора, Л. Карлюк — машиніст електровоза.

-- -----

Нарада з питань охорони праці І техніки безпеки
2 червня у міському коміте

ті партії відбулася нарада гос
подарників, керівників партій
них і профспілкових організа
цій підприємств та будов 
жител міста, на якій обговорю
валось питання про стан охо
рони праці і техніки безпеки 
в трестах Олександрії.

Повідомлення зробив началь
ник відділу безпеки гірничих ро

біт і гірничого нагляду Київсь
кого гірничого округу т. Шерст- 
ньов.

Па нараді виступили началь
ник і головний інженер комбі
нату тт. Чернегов і Сфремов, 
керуючий трестом «Олексан- 
дріявугілля» т. Альошин, секре
тар міськкому КІІ(б)У т. Ата- 
нов, заступник секретаря парт- 
бюро шахти № 3 т. ПІемет та ін.

На Львівському металообробному заводі Міністерства місцевої 
промисловості УРСР виготовляються багатолампові люстри для гро
мадських і культурних установ міста Нова Каховка.

Почесне замовлення колектив заводу виконає достроково. Части
на люстр уже відправлена в Нову Каховку.

На знімку (справа наліво): бригадир Мар'ян Миколайович ГАЙ
ДУК і стахановки-зарядчиці Ольга ОСТРОВСЬКА і Стефанія НАГАЙ, 
які виконують змінні завдання на 160 процентів.

Фото Д. Мулярчука (Прескліше РАТАУ).

Новьій 
архітектурний 

ансамбль
За роки реконструкції Моск

ви Ярославське шосе від Ризь
кого вокзалу до Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки 
перетворилося в одну з най
більших магістралей столиці. 
Тут виросли десятки гарних 
багатоповерхових будинків.

На одній з ділянок цієї ма
гістралі—біля Новомосковської 
вулиці зараз іде будівництво 
великого архітектурного ан
самблю. В п'яти нових будин
ках москвичі одержать 2.068 
квартир.

Будинки, розміщені обабіч 
магістралі, становитимуть два 
величезних квартали. В центрі 
—з правого боку магістралі бу
де розташований 14 поверховий 
житловий будинок, а з лівого— 
12-поверховий адміністративний 
будинок.

На цій будові вперше будуть 
застосовані збірні залізобетон
ні колони нової конструкції, 
що значно полегшить монтаж 
каркаса.

(ТАРС).
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Полум'яний борець за комунізм
(До шостої річниці з дня смерті М. І. Каміні на) ]

Забезпечимо культурний 
відпочинок дітей

Шість років тому, 3 червня 
1946 року, перестало битись 
серце видатного діяча більшо
вицької партії і Радянської дер
жави Михайла Івановича Калі- 
піна. Все чудове життя това
риша Калініна, полум'яного 
борця за щастя трудового на
роду, вся його діяльність не
від'ємні від історії більшовиць
кої партії. В Михайлі Івановичі 
були втілені кращі риси вели
кого російського народу, вір
ним і славним сипом якого він 
був: ясний розум, життєва муд
рість, духовна обдарованість, 
стійкість, мужність і безмежна 
любов до Батьківщини.

«Вся історія мого, життя,— 
говорив про себе Калінін,—а 
по суті і вся історія робітни
чого класу полягає в тому, що 
ми жили і боролись під керів
ництвом Леніна, Сталіна».

Рука в руку з Леніним і 
Сталіним, під їх керівництвом 
Калінін створював нашу партію, 
самовіддано боровся за справу 
трудящих, підготовляв і здійс
нював Велику Жовтневу соціа
лістичну революцію і будував 
могутню Радянську державу. 
Він входив у те керівне ядро 
нашої партії, яке після смерті 
Володимира Ілліча Леніна від
стояло під керівництвом това
риша Сталіна великий ленінсь
кий прапор, згуртувало партію 
навколо заповітів Ілліча і виве
ло радянський народ на широ
ку дорогу індустріалізації кра
їни і колективізації сільського 
господарства.

М. І. Калінін пройшов вели
кий і славний шлях революціо- 
нера-більшовика. Син тверсь
кого селянина-бідняка, він ра
но випробував тяжкий труд, 
злидні і нестатки. 18-річним 
юнаком Калінін відправився в 
Петербург, де спочатку посту
пив учнем на завод «Старий 
арсенал», а згодом токарем по 
металу на Путиловський за
вод. Тут М. І. Калінін почав 
свою революційну діяльність, 
беручи активну участь в робо
ті нелегальних марксистських 
гуртків.

Царські власті піддавали М. І. 
Калініна за його революцій
ну діяльність багаточисельним 
арештам і засланням. Але ні
які жорстокі переслідування не 
змогли зломити волю безстраш
ного і непохитного революціо- 
нера-більшовика, який ішов 
шляхом, вказаним великим 
Леніним.

В 1906 році М. І. Калінін 
брав участь, як делегат від пе- 
тербургських більшовиків, в ро-

Вшанування памяті М. І.
Громадськість міста й райо

ну широко відзначила шосту 
річницю з дня смерті одного з 
найактивніших будівників і 
найвидатніших керівників біль
шовицької партії й Радянської 
держави Михайла Івановича Ка
лініна.

На підприємствах, будовах 
жител, колгоспах і нав
чальних закладах з цього при
воду прочитано лекції, прове
дено бесіди.

Понад 100 робітників, інже
нерів і техніків механо-збираль- 
ного цеху рудоремонтного за
воду слухали розповіді агітато

боті IV (об'едну- 
вального) з'їзду 
РСДРП. В 1912 
році на Празь
кій конференції 
він був обра
ний кандидатом 
в члени Цент
рального Коміте
ту партії біль
шовиків.

Після смерті 
Я. М. Свердлова 
в 1919 році ко
лишній тверсь
кий селянин і 
пітерський про- 
летарій, лекаль
ник Путиловсь- 
кого заводу Ми
хайло Іванович 
Калінін був обра
ний Головою Все
російського Цен
трального Вико
навчого Комітету. 
В. І. Ленін, 
який запропону
вав його канди
датуру на цей високий 
пост, вказував, що в особі Ка
лініна уособлюється союз ро
бітників і селян.

В тяжкі роки громадянської 
війни М. І. Калінін, виконую
чи вказівки Леніна, здійснював 
багаточисельні поїздки по фрон
тах і по районах, звільнених 
від інтервентів і білогвардійців. 
У задушевних бесідах, на ба
гатолюдних мітингах і в газет
них статтях він роз'яснював 
народу всесвітньо-історичне зна
чення Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

М. І. Калінін являв собою 
чудовий зразок партійного і 
державного діяча ленінсько- 
сталінського типу. Протягом 27 
років він незмінно перебував 
на посту керівника верховного 
органу влади Радянської дер
жави. Своєю багатогранною ді
яльністю на благо народу, чуй
ним і відзивчивим ставленням 
до запитів трудящих, неприми
римою боротьбою проти ворогів 
Вітчизни М. І. Калінін здобув 
всенародну любов і глибоку 
повагу кожного громадянина 
нашої країни. Починаючи з VIII 
з'їзду партії (1919 р.), М. І. 
Калінін постійно обирався чле
ном Центрального Комітету пар
тії, а з 1926 року — членом 
Політбюро ЦК ВКП(б).

М. 1. Калінін був блискучим 
пропагандистом марксистсько- 
ленінської теорії. Його труди 
про оволодіння марксизмом-ле- 
нінізмом, по комуністичному 
вихованню є неоцінимим вкла

рів тт. Волотковського і Тро- 
фименка про життя і револю
ційну діяльність М. І. Калініна 
—видатного діяча більшовиць
кої партії і Радянської держа
ви, вірногд соратника В. І. 
Леніна та И. В. Сталіна.

Агітатори Байдаківського 
вуглерозрізу, шахти № 2 та 
інших підприємств провели бе
сіди на цю тему перед почат
ком роботи на дільницях і в 
бригадах.

Член міського товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань 0. В. Жарій 
виступила перед комсомольця-

дом в духовну скарбницю на
шого народу.

Непохитною була віра М. І. 
Калініна у велику перетворю
ючу силу ідей більшовицької 
партії, ідей Леніна і Сталіна. 
Всю свою кипучу енергію Ми
хайло Іванович спрямовував на 
те, щоб зробити усіх трудящих 
активними і свідомими учасни
ками будівництва комуністич
ного суспільства.

В роки Великої Вітчизняної І 
війни, будучи хворим, М. І. 
Калінін не припиняв своєї ки
пучої партійно-пропагандист
ської і державної діяльності. 
Пристрасні промови Калініна, 
його прості, душевні слова і 
мудрі поради воодушевляли на
ших героїв-воїнів, мобілізову- 
вали енергію і творчі сили всіх 
радянських людей на розгром 
ворога. В своїх виступах в після
воєнні роки Михайло Іванович 
закликав трудящих до самовід
даної праці по відбудові і роз
витку соціалістичного госпо
дарства.

Полум'яний, незламний біль
шовик, який все своє героїчне 
життя присвятив великій бо
ротьбі за комунізм, М. 1. Калі
нін ясно бачив світле майбутнє 
нашої Батьківщини. Він береж
но леліяв ростки комунізму, 
радів їх могутньому розвитку. 
Він завжди закликав радянсь
ких людей бути вірними марк- 
сизму-ленінізму, йти по шляху, 
вказаному більшовицькою пар
тією, великим Сталіним.

Е. Васильєв.

Калініна
ми й учнями середньої школи 
-№ 4 з лекцією «Михайло Іва
нович Калінін про комуністич
не виховання молоді». Лекція 
була прослухана з великим ін
тересом.

В партійному кабінеті рай
кому КП(б)У влаштовано книж
кову виставку, в якій зібрано 
ряд творів М. 1. Калініна.

У читальних залах міської 
бібліотеки та бібліотеки райко
му вугільників виготовлено фо
томонтажі, а також обладнані 
книжкові вітрини з найголов
ніших творів М. І, Калініна.

В шкодах закінчився нав
чальний рік. Учні старших 
класів складають останні екза
мени. Після напруженої розу
мової праці, кожному хачеться 
добре відпочити і розважитись.

На період літніх канікул 
міський відділ народної освіти 
разом з міськкомом ЛКСМУ 
розробили заходи для прове
дення відпочинку дітей.

Понад тисячу піонерів і шко
лярів відпочиватимуть в піо
нерських таборах, що будуть 
розташовані в живописних міс
цях Павлиша і Онуфріївни.

В середніх школах № 7, 
№ 10 і № 12 організовуються 
міські піонерські табори. Крім 
того, в місті діятимуть 7 шкіль
них клубів.

1.250 учнів відправляться 
в екскурсії по рідному краю.

Діяльно готується до прове
дення екскурсій і туристських 
походів колектив середньої 
школи № 10. Тут складено план, 
затверджені керівники екскур
сій. Вже зараз організовуються 
групи екскурсантів. Комсомоль
ці та піонери цієї школи побу
вають в Києві, Кіровограді та 
інших містах. Одна із груп 
вирушить у шестиденну подо
рож по маршруту селище Пере- 
мога-Новостародуб.

В подорож до Чигирина та 
Кам'янки вийдуть учні вось

Цікава екскурсія
Понад 300 чоловік моло

дих робітників підприємств 
міста Олександрії 1 черв
ня побували в районі історич
них подій—місті Чигирині.

Молодь Чигирина радо зуст
ріла своїх гостей. На зборах, 
присвячених зустрічі, представ
ники комсомольських та піонер
ських організацій від щирого 
серця вітали молодь вугільної 
Олександрії.

Від олександрійців виступив 
секретар міськкому ЛКСМУ 
т. Шевченко. Він подякував 
чигиринцям за теплу зустріч і

У Московському міському 
Будинку піонерів

У красивому особняку розта
шовано Московський міський 
Будинок піонерів. За 17 років 
існування Будинку в його гурт
ках займалось близько 50 ти
сяч дітей.

Спектаклі, лекції і вечори 
відвідали сотні тисяч піонерів.

Великим і ніжним піклуван
ням радянського народу оточе
не підростаюче покоління. Бу
динки і Палаци піонерів, а їх 
в країні близько 1.300, допо
магають школярам стати різно- 
стороннє освіченими, сильними 
і сміливими.

Лауреат Сталінської премії 
токар Микола Чикірьов, актри
са Марина Ковальова, худож
ник Борис Йєменський і бага
то інших, відомих тепер всій 
країні людей, в недавньому ми
нулому — вихованці міського 
Будинку піонерів. Тут по
чинали вони свій творчий 
шлях.

У квітні цього року в газе
тах було опубліковано повідом

мих класів середніх шкіл № 1 
і №4.

Велику роботу в час літньо-
1 го відпочинку дітей проведуть 

шкільні і дитяча міська бібліо
теки. Працівники міської дитя
чої бібліотеки намітили провес
ти учнівські читацькі конферен
ції за книгами Збанацького 
«Таємниця Соколиного бору>', 
Осесва—«Васелек Трубачов и 
его товари щи», Кассіля і По- 
ляновського—«Улица младшего 
сьіна». Буде також організова
на зустріч дітей з письменни
ком Юрієм Збанацьким.

Для багатьох дітей влаштову
ватимуться прогулянки, спор
тивні змагання, шахматно- 
шашкові турніри, культпоходи 
в театр і кіно, концерти ху
дожньої самодіяльності, зустрі- 

' чі зі знатними людьми міста 
І та району.

Культурний відпочинок по
в'язуватиметься з громадсько- 
корисною роботою. Учні пода
ватимуть допомогу колгоспам, 
збиратимуть металолом, працю- 

' ватимуть на пришкільних дос
лідних ділянках тощо.

В організації відпочинку уч
нів велику роль повинні відіг
рати шкільні первинні комсо
мольські організації.

Турбаївська, 
зав. відділом по роботі серед 

молоді і піонерів МК ЛКСМУ.

висловив думку, що дружба мо
лоді двох районів сприятиме 
дальшому піднесенню актив
ності молоді в справі здійснен
ня господарських і політичних 
завдань.

Після зборів екскурсовод 
т. Пандас ознайомив молодь 
Олександрії з історичними міс
цями і подіями, які відбувались 
в місті Чигирині і Суботові в 
1648—1654 роках.
. Після екскурсії були органі
зовані масові спортивні зма
гання.

лення про те, що в Делі (Ін
дія) відбулось урочисте вручен
ня премії переможцям міжна
родного конкурсу дитячого ма
люнку. Золота медаль була 
присуджена московській шко
лярці Марині Восканьянц за 
малюнок «Біля костра». Вона 
займається в студії образотвор
чих мистецтв Будинку піоне
рів.

Будинок піонерів допомагає 
школярам поглиблювати знан
ня. У технічних лабораторіях 
і в клубі юних майстрів займа
ються більше двох з половиною 
тисяч авіамоделістів, радіо і 
електротехніків, фізиків, фото
аматорів.

Гордістю Будинку піонерів є 
його ансамбль піонерської пісні 
і танцю, якому в цьому році 
минуло 10 років.

Багато корисного знаходять 
тут діти у вільний від навчан
ня час.

(РАТАУ).
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

Поряд з доглядом за посівами, 
старанно готуватися до жнив

Порочна практика 
проведення колгоспних зборів
Загальні збори колгоспників 

— найвищий орган управління 
колективним господарством.

Проте ряд керівників колгос
пів не дотримуються Статуту, 
рідко проводять загальні збори, 
а важливі питання часто вирі
шують формально, нерідко без 
наявності передбаченої Стату
том кількості колгоспників.

Це, зокрема, характерно для 
керівників протопопівської ар
тілі імені Леніна.

31 травня, наприклад, збори 
колгоспників мали обговорити 
питання про підсумки соціаліс
тичного змагання за п'ять мі
сяців 1952 року з колгоспом 
«Заповіт Леніна». Та тому, що 
до цього збори давно не скли
калися, а питань назріло бага
то, правління вирішило у по
рядок денний включити ще ряд 
питань: затвердження норм ви
робітку та оплати праці, за
твердження рішень 15 засідань 
правління, про наділ присадиб
ними ділянками й інші.

Хоч збори були неправомоч
ні, тут вирішили проводити їх.

По першому питанню про 
підсумки соціалістичного зма
гання з колгоспом «Заповіт 
Леніна» доповідав голова прав
ління т. Тищенко. Він повер
хово розповів, як колгоспники 
борються за виконання взятих 
зобов'язань, не розкрив при

чин, що призвели артіль до 
відставання на сівбі та обробіт
ку посівів.

Нічого, наприклад, не було 
сказано про роботу кормодобув
ної бригади, яка складається з 
бригадира і двох колгоспників, і 
через це не справляється з пок
ладеними завданнями. Зелений 
конвейєр тут майже не вико
ристовується, досі не засіяно 
близько ЗО гектарів відрізків 
городів та інших площ, які слід 
засіяти кормовими культурами, 
не організовано догляду за по
сівами корнеплодів тощо.

І словом не обмовився Ти
щенко і про те, що в колгоспі 
зволікається будівництво і ре
монт тваринницьких приміщень, 
низька трудова дисципліна.

Така доповідь не викликала 
тривоги в колгоспників. Жоден 
з них не виступив по обгово
ренню цього важливого питан
ня. Відмовчалися навіть брига
дири рільничих бригад і секре
тар колгоспної парторганізації 
т. Рожман.

Звичайно, що при такій ор
ганізації проведення зборів було 
допущено ряд грубих помилок 
у вирішенні окремих важливих 
питань, даремно прогаяно ба
гато часу і в решті прийняті 
рішення незаконні, бо збори 
були неправомочні.

Т. Андреев.

В листі передовиків сільського господарства України товарише
ві Сталіну колгоспники Чернівецького району, Вінницької області, 
зобов'язались зібрати в цьому році на площі 12 тисяч гектарів по 150 
пудів озимої пшениці з гектара.

На знімку: прополка озимої пшениці в колгоспі ім. Будьонного. 
Чернівецького району. (Прескліше РАТАУ).

Успішно ремонтують 
збиральний Інвентар
Поряд з обробітком сільсько

господарських культур хліборо
би артілі імені Карла Маркса 
діяльно готуються до збирання 
високого врожаю.

Колгоспні майстри Карпо 
Прозван, Анатолій Ткаченко, 
Яків Гончаров, Андрій Онопен- 
ко, Левко Смоляр та інші уже 
відремонтували 18 жниварок з 
21, всі гребки та віялки. Іде 
ремонт транспортних засобів, 
гарб та ін.

На ремонті високих показни
ків добився 70-річний коваль 
4 рільничої бригади Карпо 
ІІрозван. Він перший по кол
госпу повністю завершив ре
монт усіх збиральних машин.

І. Чуприна, 
голова Дівочепільської сільради.

Сподівання 
не виправдались

Кормодобувну бригаду артілі 
імені Жданова очолює секретар 
парторганізації т. Жениленко. 
Всі сподівались, що він зраз
ково поставить роботи по кор
модобуванню, організує соціа
лістичне змагання серед кол
госпників за створення міцної 
кормової бази для громадсько
го тваринництва.

Але сподівання не виправда
лись. Тов. Жениленко несер
йозно поставився до дорученої 
справи, занедбав трудову дис
ципліну в бригаді. З цих при
чин частина колгоспників дня
ми не з'являється на роботу, 
а інші запізнюються.

Тим часом створилось загроз
ливе становище з обробітком 
кормових корнеплодів. 15 гек
тарів цих культур зараз стіка
ють, бо проривка їх досі не 
розпочата.

Не приділяє т. Жениленко 
уваги і політмасовій роботі. Як 
у кормодобувній, так і в ріль
ничій та тракторній бригадах 
не працюють агітатори, пусту
ють дошки показників і газет
ні вітрини, стінні газети вихо
дять від випадку до випадку.

Погано справляється з свої
ми обов'язками т. Жениленко.

А. Швидкий, 
голова Недогарської сільради.

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід проривки цукрових буряків, 
підпушування кормових корнеплодів і кормових баштанних культур, збирання 
сіяних трав та готовності до роботи
станом на 1 червня 1952 року
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Покласти край звірствам 
американських загарбників

Весь світ глибоко вразили і 
обурили криваві злочини аме
риканської вояччини в таборах 
для військовополонених на ко
рейському острові Кочжедо. 
Вони зустріли гнівний протест 
мільйонів людей, усіх волелюб
них народів.

29 травня в Москві в Колон
ному залі Будинку спілок від
бувся загальноміський мітинг 
трудящих столиці нашої Бать
ківщини.

З доручення Московського 
комітету захисту миру, Москов
ського міського комітету Спіл
ки товариства Червоного Хреста 
і Червоного Півмісяця Москов
ської міської Ради професійних 
спілок мітинг відкрив академік 
І. Г. Петровський.

З промовами на мітингу вис
тупили: професор Ф. І. Кожев- 
ніков, голова Московського 
міського комітету Червоного 
Хреста лікар тов. М. Ф. Двор- 
ниченко, майстер заводу «Серп 
и молот» тов. І. М. Романов, 
докторант математичного інсти
туту академії наук СРСР тов. 
С. X. Сіраждінов, робітниця 
заводу «Красивій богатьірь» тов.

А. П. Фокіна, письменник 
0. Сурков.

В своїх промовах вони вис
ловлювали гнівне обурення 
кривавими злочинами американ
ської вояччини щодо корейсь
ких і китайських військовопо
лонених, заявляли рішучий 
протест проти злочинних, не
людських дій імперіалістів СІП А 
у Кореї.

Виявляючи почуття мільйо
нів робітників, колгоспників, 
радянської інтелігенції, всього 
радянського народу, мітинг тру
дящих міста Москви прийняв 
резолюцію протесту проти кри
вавих злодіянь американських 
агресорів у Кореї.

У резолюції, тавруючи гань
бою криваві злочини американ
ських інтервентів, учасники 
мітингу заявляють про свою рі
шимість і далі наполегливо бо
ротися за мир, підвищувати 
пильність, своєю самовідданою, 
патріотичною працею зміцню
вати могутність нашої радянсь
кої Батьківщини—оплоту миру 
в усьому світі.

(РАТАУ).

Листи до редакції
Нові породи риб—у колгоспні ставки
В цьому році Олександрій

ський держплемрибпункт впер
ше почав завозити у ставки но
ву породу риби—судака. Дпями 
в Иовосельський ставок пло
щею в 20 гектарів випущено 
5.000 штук 15-денпих мальків 
судака, завезених з Дніпра. 
Крім малька, в ставок посадили 
одне заплідпеяе гніздо ікри 
судака.

Судак є одною з цінних по
рід промислової риби. Харчує
ться він дрібними породами ри

би. Росте судак у порівнянні з 
іншою рибою швидко. У дво
річному віці він важить понад 
300 грамів, має хороші смакові 
та харчові якості.

Зарибненпя колгоспних став
ків нашої області судаком збіль
шить і покращить асортимент 
риби, яка вирощується в став
ках, поліпшить використання 
природних харчових ресурсів, 
що утворюються в них, збіль
шить рибопродуктивність став
ків.

Г. Сорокін.

Дайте можливість слухати радіо
Багато разів громадяни, що 

живуть в нашому місті по ву
лиці імені Пушкіна, звертались 
до районної контори зв'язку з 
просьбою радіофікувати їх бу
динки. На це вони завжди одер
жували відповідь: «Немає стов
пів, немає коштів».

Тоді ми колективно зверну
лись до головного управління 
радіофікації Міністерства зв'яз

ку СРСР. Одержали відповідь, 
що дано вказівку обласному 
управлінню зв'язку провести 
радіолінію по вулиці імені Пуш
кіна. Але на жаль минає вже 
півроку, а радіо ми не слуха
ємо.

Цікаво знати, коли все - таки 
спроможуться міські зв'язківці 
провести нам радіо?

А. Сидорчук.

Чому Катерина Лрокопенно не працює в полі?
Робітники станції Користівка 

час від часу подають допомогу 
протопопівській артілі імені 
Леніна у прополюванні посівів 
від бур'янів. Але їх дивує по
ведінка деяких колгоспників, 
які байдуже ставляться до спра
ви боротьби за врожай.

Бригадир городньої бригади 
т. Прокопенко, замість того, 
щоб послати свою молоду дочку 
Катерину на обробіток буря

ків, залишає її в городній 
бригаді, де можуть працювати 
колгоспники похилого віку та 
матері, в яких є немовлята. Та 
коли добре придивитись, то та
ких Катерин, які ухиляються 
від роботи в полі, у колгоспі 
чимало.

Правлінню артілі (голова тов. 
Тищенко) слід детальніше зай
матись розстановкою сил в кол
госпі. Я. Сининкова.

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ .БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ*
„Новатори і консерватори"

Під таким заголовком в газеті 
„Більшовицька правда" від 14 
травня ц. р. була надрукована 
стаття, в якій критикувались гос
подарники заводу „Червоний ли
варник" за те, що вони зневажли
во ставились до впровадження пе
редових методів праці, не керува
ли раціоналізаторами та винахід
никами.

Як повідомляє секретар парт- 
орґанізації заводу т. Єрьоменко,

факти, наведені в статті, стверди
лись. Матеріал газети обговорю
вався на партійних зборах. Голов
ному інженеру т. Цибуленко вка
зано на його неправильне став
лення до раціоналізаторів та ви
нахідників.

Намічені конкретні заходи по 
поліпшенню роботи з новаторами 
виробництва.

Верстати, які раніш не викорис-
■ товувались. пущені в дію.
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Малий фейлетон

Акутін спростовує...
МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

На цей раз у кабінеті інжене
ра Акутіна була дивовижна ти
ша. Працівники будівельного 
управління Тресту „Олександ- 
ріявуглерозріз" точно знали, 
іцо Акутін займав своє місце в 
кріслі і раптом—рідкісне яви
ще в його присутності—тиша.

Задоволенню з цього при
воду в працівників управління 
не було меж. Хтось, навіть, по
легшено зітхнув.

—Спростовую!!! Чуєте, спрос
товую!!! — пролунав громовий 
голос.

І знову всім, після коротко
часного спокою, судилось стри
вожено слухати і терпіти гнів
ні, в тоні неймовірної висоти, 
викрики.

Ота, цілком випадкова для 
інженера Акутіна тиша трива
ла доти, доки він переглядав 
міську газету „Більшовицька 
правда" і не наткнувся на стат
тю в ній „За високу культуру 
будівництва* *.  Там, між іншим, 
цілком підставно вказується на 
недоліки в будівництві і неза
довільне використання механіз
мів у будівельному управлінні. 
За це, як і належить, звинува
чувався головний інженер уп
равління т. Акутін.

рін. 23 хвилина тайму. Сильним і 
точним ударом лівий напівзахис- 
ник олександрійців т. Сазонов 
аабиває другий м'яч в сітку гос
подарів поля. За десять наступ
них хвилин м'яч олександрійських 
футболістів побував ще тричі у 
воротах.

Матч закінчився з рахунком 
5:0 на користь олександрійців.

Перемога наших футболістів — 
наслідок злагодженої гри всієї 
команди. Особливо добре захи
щав ворота т. Аксьонов.

Г. Кондирев.
** *

Минулої неділі на міському 
стадіоні зустрілися футбольні 
команди добровільно-спортивних 
товариств „Шахтар”—Олександрія 
і „Колгоспник*—Чигирин.

Матч закінчився з рахунком 
10:0 на користь „Шахтаря*.

Оце й усе.
Але виявляється не все. Звід

си почалися оті гнівні крики і 
пішла писать губернія.

Самозакоханий чинуша Аку
тін вирішив писати злобні, поз
бавлені тверезого розсудку, 
спростовання, в яких на всі 
лади вихваляє себе і звинува
чує всіх, хто потрапив під йо
го розлютоване перо.

За вкорінілою звичкою інже

Зустріч „Шахтаря" з одеськими футболістами
Днями на Одеському стадіоні 

„Трактор” відбулася зустріч фут
больних команд „Шахтар*  Олек
сандрії та Одеси на першість 
Української республіканської ра
ди добровільного спортивного 
товариства „Шахтар*

Ця зустріч викликала великий 
інтерес громадськості м. Одеси. 
Трибуни стадіону були перепов
нені глядачами.

З перших хвилин гри нападаю
чі обох команд штурмують воро
та противників, але ці атаки стій
ко відбивають захисники обох 
команд.

На 22 хвилині тайму футболіс
ти Олександрії створили красиву 
комбінацію, і нападаючий т. Тер- 
тичний сильним ударом забиває 
м'яча у ворота одеських футбо
лістів.

Друга половина гри проходила 
ще більш напружено з обох сто

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
агролісомеліоративний технікум 

ОГОЛ ОШУЄ

НАБІР СТУДЕНТІВ НА 1-й КУРС
на 1952—1953 навчальний рік

Технікум готує 
техніків-агролісомеліораторів 
із середньою освітою.

Строк навчання — 4 роки.
Приймаються громадяни віком від 14 до ЗО років з освітою 

в обсязі 7 класів.
Вступні екзамени — з української та російської мов, ма

тематики, Конституції СРСР — з 1 по 20 серпня.
Відмінники, що закінчили семирічну школу в 1951 і 1952 

рр„ приймаються без екзаменів.
Заяви про вступ приймаються з 1 червня по 31 липня. 
Запитання і документи надсилати на адресу: м. Олександ

рія, вул. Діброви, 71.
ДИРЕКЦІЯ.

нер Акутін, як той Іван киває 
на Петра й ховається в кущі.

Це йому, звичайно, зробити 
легше, ніж скажемо навести 
порядок на будівництві.

А хіба не варте гумору таке 
в спростованні Акутіна? „...З 
боку управління щодня долові- і 
далось і доповідається про від- ’ 
сутність матеріалів (будівель
них), як по телефону, а також 
і письмово". Тут він власноруч
но розписався про свою пороч
ну практику керівництва, не 
відриваючись від стільця.

Будівельне управління з мі
сяця в місяць не виконує пла
ну будівництва жител і, зок
рема, по адмінпобуткомбінату, 
штукатурні роботи виконують
ся на розчині з відходів вапна, 
чим вкрай знижується якість.

А інженер Акутін і тут про
бує замилити очі.

„В статті вказано,—пише він, 
—на погану якість виконува
них робіт, то це обвинувачення 
є неподобною вигадкою автора. 
В управлінні протягом 1952 ро
ку не було абсолютно ніяких 
робіт, що підлягають пере
робці".

По Акутіну виходить, що до 
| поганої якості слід відносити 

ті будівлі, в яких, скажемо, 
стеля завалилась або стінн по
падали і їх заново треба пере
робляти.

Закінчується спростовання 
так:

„Ми керівництво будівельно
го управління...—і т. д.—Голов
ний інженер Акутін".

Крім всього, найелементарні
шої скромності бракує у вашій 
писанині, т. Акутін.

Тарас Шипшина.

За мирний договір 
з Німеччиною

Нота уряду СРСР урядам США, 
Англії і Франції від 24 травня про 
мирний договір з Німеччиною 
викликала найширші відгуки в 
усіх країнах. Такий величезний 
інтерес до радянської ноти пояс
нюється тим, що вона, як і попе
редні ноти Радянського уряду, 
вказує шлях до розв'язання ні
мецького питання, що відповідає 
інтересам усього миролюбного 
людства. Це—шлях чесного до
держання Потсдамської угоди, яка 
передбачає створення єдиної, 
миролюбної, демократичної Німеч
чини, як запоруки усунення небез
пеки відродження агресивного 
німецького імперіалізму.

Відомо, що Потсдамська угода 
покладає підготовку і укладення 
мирного договору з усією Німеч
чиною на чотири держави—Радян
ський Союз, Сполучені Штати, 
Англію і Францію. При цьому 
Потсдамські постанови передба
чають, що мирне врегулювання з 
Німеччиною повинно забезпечити 
мир у Європі і задовольнити на
сущні вимоги німецького народу.

На протязі семи років, що ми
нули після прийняття рішень у 
Потсдамі, Радянський Союз послі
довно відстоює ці принципи. Нота 
від 24 травня дала нові докази 
глибокого прагнення СРСР до 
мирного розв'язання німецької 
проблеми, що є найважливішою 
проблемою нинішньої міжнарод
ної обстановки. В цін ноті радян
ський уряд знову запропонував 
урядам західних держав невід
кладно приступити до спільних 
переговорів про мирний договір 
з Німеччиною, об'єднання Німеч
чини і створення загальнонімець- 
кого уряду.

Уряди Сполучених Штатів, Ан
глії і Франції, грубо порушуючи 
свої міжнародні зобов'язання, 
прийняті в Потсдамі, стали на 
шлях зриву прямих переговорів 
чотирьох держав про мирне роз
в'язання німецької проблеми, всі
ляко перешкоджаючи укладенню 
мирного договору з єдиною Німеч
чиною. Замість мирного договору 
вони нав'язали Західній Німеччи
ні сепаратний, воєнний договір, 
названий для обману народу „За
гальним договором*.  Його мета— 
поглибити розкол Німеччини, за
кріпити окупацію західної її час
тини іноземними військами, від
родити фашистську армію, зро
бивши її ядром збройних сил 
агресивного Атлантичного блоку.

Цим планам служить і підпи
саний 27 травня в Парижі дого
вір про так зване „європейське 
оборонне співтовариство*,  що має 
метою узаконити переозброєння 
Західної Німеччини і включити її 
в агресивне північно-атлантичне 
угруповання.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА

ШКОЛА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
* ОГОЛОШУЄ 

ПРИЙОМ УЧНІВ 
на перший курс 1952—1953 навчального року

Приймаються громадяни жіночої статі віком від 14 до ЗО 
років, що мають освіту в обсязі 7 класів.

Вступники складають екзамени з української та російської 
мов (письмово й усно), математики — арифметики, алгебри й 
геометрії (письмово й усно), Конституції СРСР і УРСР.

Особи, що закінчили 7 класів на „5” у 1951—1952 нав
чальному році, приймаються до школи без екзаменів і забезпе
чуються стипендією.

Заяви про вступ приймаються з 1 червня по 10 серпня.
До заяви слід додати такі документи: свідоцтво про осві

ту (в оригіналі), свідоцтво про народження (в оригіналі), авто
біографію, три фотокартки, довідку про стан здоров'я.

Вступні екзамени — з 15 серпня.
Початок навчання 1 вересня.
Адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Про

летарська, 9.
ДИРЕКЦІЯ.

Розкольницькі дії західних дер
жав, які намагаються перешкоди
ти укладенню мирного договору 
з Німеччиною і відновленню єди
ної німецької держави, ставлять 
німецький народ перед необхід
ністю шукати своїх шляхів до 
мирного договору і національного 
об'єднання країни. Вступивши у 
воєнний зговір із західнонімець
кими реваншистами, американо- 
апглійські і французькі імперіа
лісти ще раз викрили себе як 
ворогів миру.

Німецький народ і всі миролюб
ні люди рішуче протестують про
ти зговору кліки Аденауера з ім
періалістичними паліями війни. 
„Підпис Аденауера під сепаратним 
договором не має для нас ніякої 
сили. Ми за справедливий мирний 
договір, оснований на пропозиціях 
Радянського Союзу”—ось лозунг 
народних мас, що лунає тепер по 
всій Німеччині.

Патріотичний рух китайських 
селян

„Визволення принесло нам 
щастя. Ми одержали землю і ста
ли самі розпоряджатися плодами 
своєї праці”.

Ці слова, виголошені з трибуни 
конференції передовиків сільсько
го господарства Східного Китаю 
селянином Ян Ю, яскраво відобра
жають настрої і думки всіх тру
дівників китайського села. Зе
мельна реформа, здійснення якої 
наближається до кінця, виклика
ла глибокі зміни не тільки в по
літичному і економічному стано
вищі китайського селянина, але і 
в його свідомості. Розкріпачена 
селянська праця вже дала прек
расні результати. В більшості ра
йонів країни сільськогосподар
ське виробництво досягло довоєн
ного рівня, а в ряді провінцій 
перевершило його.

Прийнятий Державною адмініст
ративною радою план робіт на 
цей рік передбачав дальше зрос
тання сільськогосподарського ви
робництва. Порівняно з 1951 ро
ком збирання зернових культур

Кривава розправа американських 
варварів з військовополоненими 

на острові Кочжедо
НЬЮ-ЙОРК, ЗО.(ТАРС). Корес

пондент агентства Ассошіейтед 
Пресе повідомляє з острова Коч- 
жедо. що американські і англій
ські війська, використовуючи бом
би з сльозоточивим газом, а та
кож штиками розігнали демон
страцію військовополонених і зни
щили „командний пост і амбула
торію” полонених у секторі, в яко
му ув'язнено 3.350 військовополо
нених. Як вказує кореспондент, 
демонстрація військовополонених

має зрости на 8 процентів, а ба
вовни—на 20 процентів. План 
передбачає також збільшення 
збирання чаю, фруктів і шовкових 
коконів.

У відповідь на постанову На
родного уряду селяни Китаю роз
горнули широкий патріотичний 
рух за підвищення врожайності. 
Надзвичайно зросло трудове під
несення в китайському селі. За 
повідомленням преси, польові ро
боти нинішньою весною проведе
ні на вищому агротехнічному рів
ні, ніж у минулі роки. Селяни 
поліпшили обробіток полів, внес
ли багато добрив, засіяли великі 
площі сортовим насінням. Вели
чезну допомогу щодо цього пода
ли селянам державні позички, 

і Так, наприклад, тільки в провін- 
I ції Гуаньдун позички селянам, 
і видані народними властями, зрос

ли в три рази порівняно з мину- 
■ лим роком.

Велике значення для підвищен
ня врожайності китайських полів 
мають іригаційні роботи. Протя
гом століть води бурхливих рік 
Китаю завдавали непоправної 
шкоди трудівникам полів. Тепер 
ріки підкоряються волі людини. 
Близько 2 мільйонів селян пра
цює на будівництві гідротехніч
них споруд на ріці Хуанхе. Це— 
справді всенародна будова. Ши
роке іригаційне будівництво роз
гортається в усіх районах країни.

Повідомлення преси показують, 
що в основних зернових районах 
Китаю—в провінціях Шаньсі, Хе- 
бей, Шаньдун, Цзянсу і інших— 
спостерігається добрий ріст пше
ниці і є всі підстави гадати, що 
врожай буде значно вищий, ніж 
торік. В деяких районах провін
ції Пин'юань такого розвитку по
сівів як у цьому році не спостері
галося вже па протязі кількох 
десятків років.

Китайська комуністична партія 
і Народний уряд вивели селянина 
на новий шлях—шлях підвищен
ня добробуту і культурного рівня. 
Нове життя пускає міцне коріння 
в китайському селі.

В. Харьков.

була організована з тим, щоб при
мусити генерала Боутнера відві
дати сектор і переговорити з по
лоненими. Проте Боутнер відмо
вився ввійти у ворота сектора і 
„віддалік спостерігав за тим, як 
солдати Об'єднаних націй розга
няли демонстрацію".

Кореспондент агентства Юнай- 
тед Пресе пише з приводу нової 
кривавої розправи американців з 
військовополоненими:

29 травня американські і анг
лійські війська, кидаючи бомби з 
сльозоточивим газом і стріляючи, 
ввійшли в табірні сектори на ост
рові Кочжедо і почали розділяти 
військовополонених на невеликі 
групи... „Коли виступили війська 
і почали зносити бараки,—пише 
кореспондент,—все було обкутане 

і сльозоточивим газом".
ЛОНДОН, ЗО. (ТАРС). Як вид

но з повідомлення токійського ко
респондента агентства Рейтер, 
сьогодні вранці американські „ох- 
ранні” частини вбили 4 і порани
ли З військовополонених у таборі 
військовополонених на острові 
Кочжедо.

--------ф,-------

Спортивне свято
Село Томаківка, Дніпропетровсь

кої облаоті. Тут відбулось спор
тивне свято, на яке зібралось по
над шість тисяч колгоспників.

Високу майстерність продемон
стрували легкоатлети, борці і во
лейболісти. Цікаво пройшло зма
гання футбольних команд села То- 
маківки і міста Марганця.

В усіх колгоспах Томаківського 
району створені фізкультурні ко
лективи, що об'єднали близько 
2.500 чоловік.

(РАТАУ).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Збиральні 
в повну

Наближаються жнива. їх ус
піх залежить від чіткої, зла- 

-* годженої праці всіх хліборобів 
— косарів і в'язальниць, жат
карів і трактористів, скирдо- 
правів і віяльників, возіїв і 
загрібальників.

Але вирішальпа роль, як ві
домо, належить комбайнерам і 
машиністам молотарок. Вони 
поставлені на найвідповідальні
ші ділянки робіт, від них за
лежать темпи і якість косови
ці, молотьби і хлібоздачі.

17 років тому великий учи
тель і вождь радянського на
роду товариш Сталін визначив 
роль комбайнів і комбайнерів.

«Особливу увагу, — говорив 
він, - слід звернути на комбай
ни і комбайнерів. Ви знаєте, 
іцо найвідповідальніша справа 
в зерновому господарстві—зби
рання. Збирання — справа се
зонна і воно не любить ждати. 
Зібрав вчасно—виграв, спізнив
ся з збиранням—програв»...

Саме на це націлює механі
заторів і Постанова травневого 
пленуму ЦК КП(б)У «Про під
сумки весняної сівби і заходи 
по догляду за посівами, підго
товці і проведенню збирання 
врожаю зернових та інших сіль
ськогосподарських культур у 
1952 році».

Пленум вимагає від партій
них, радянських і сільськогос
подарських органів забезпечи
ти своєчасну і старанну підго
товку МТС, колгоспів і радгос
пів до збирання врожаю, вста
новити повсякденний контроль 
за якістю ремонту і закінчити 
підготовку усіх комбайнів, 
тракторів, жаток, молотарок та 
інших машин до початку зби
ральних робіт.

Щоб запобігти втратам вро
жаю, Пленум зобов'язує забез
печити всі комбайни та іпші 
збиральні машинп зерновловлю
вачами і пристосуванням для 
збирання полеглого хліба.

Па жаль керівники МТС і 
деяких колгоспів району забу
вають про ці вказівки. Вони по
вільно і неякісно ремонтують 
збиральні машини та інвентар.

Так, Користівська МТС досі 
не завершила ремонту 7 ком- 
байпів, 5 снопов'язалок, не 
розпочала ремонту молотарок і 
ін. До того ж якість ремонту 
дуже низька. З перевірених 
комбайнів, що лічаться відре
монтованими, в 11 виявлено 
значні недоліки.

Повільно і неякісно ремон-

На водній лінії Ленінград —Москва
По шести ріках, трьох озерах, 

чотирьох каналах і Рибінському 
морі проходить 1.500-кілометро- 
вий шлях теплоходів від міста 
Леніна до Москви. За п'ять років 
навігації теплоходами цієї лінії пе

машини— 
готовність

тує збиральні машини й Олек
сандрійська МТС.

Особливо незадовільні спра
ви з забезпеченням комбайнів 
зерновловлювачами і пристосу
ванням для збирання полегло
го хліба. Як в Користівській, 
так і в Олександрійській МТС 
цими питаннями ще по суті не 
займалися.

Такий стан стався тому, що 
керівники МТС (директори тт. 
Жук та Горбенко) не мобілізу
вали механізаторів на достро
кове завершення ремонту зби
ральних машин, ігнорували пе
редовими методами праці, за
недбали трудову дисципліну та 
послабили політмасову роботу в 
колективах.

Не кращий стан з ремонтом 
збирального інвентаря і в ряді 
колгоспів району. Так, в арті
лях ім. Хрущова та ім. Молотова 
досі не приступили до ремонту 
жаток. Повільно і неякісно 
ведуться ці роботи в колгоспах 
ім. Енгельса, ім. Рози Люксем
бург та деяких інших.

Партійні організації МТС і 
колгоспів ще мало цікавляться 

1 станом ремонту збирального 
[ інвентаря, пе вживають заходів 

до найшвидшого завершення 
цих важливих робіт.

Жнива не за горами. Зав
дання правлінь колгоспів і пар
тійних організацій нині поля
гає в тому, щоб перевірити 
етап справ в кожному колгоспі 
і МТС, виробити конкретні за
ходи, які б забезпечили своє
часне закінчення ремонту зби
ральних машин та інвентаря, 
будівництво і ремонт критих 
токів, навісів, майданчиків для 
повітряного сушіння зерна то
що. На основі широко розгор
нутого соціалістичного змаган
ня слід забезпечити зразкову 
підготовку до збирання врожаю 
і хлібозаготівель.

Велику допомогу МТС і кол
госпам повинні подати спеціа- 

I лісти сільського господарства, 
їх обов'язок—забезпечити своє
часне складанпя робочих пла
нів збирання та хлібоздачі, до
вести до свідомості кожного 
комбайнера, колгоспника, трак
ториста його місце в боротьбі 
за дострокове вирішення пос
тавлених завдань, за повне ви
конання зобов'язань, взятих 
перед товаришем Сталіним.

Ширше змагання за успішне 
і якісне проведення ремонту 
всіх збиральних машин та ін
вентаря!

ревезені сотні тисяч тонн різних 
вантажів. В травні у Південний 
і Північний порти столиці прибу
ли з Ленінграда перші в цю наві
гацію вантажні теплоходи .Капі
тан Петров" і “Інженер Белов”.

Лист товаришеві Й. В. Сталіну 
від будівників Каховської ГЕС

Робітники, робітниці, інже
нери, техніки і службовці бу
дівництва Каховської гідроелек
тростанції звернулись з листом 
до товариша Й. В. Сталіна.

—Спорудження Каховської 
гідроелектростанції, здійснюва
не з Вашої ініціативи, — гово
риться в листі, є яскравим 
виявом ленінсько-сталінської 
національної політики більшо
вицької партії, доказом непо
рушної ленінсько-сталінської 
дружби народів нашої радян
ської Батьківщини, найяскра- 

! вішим прикладом братньої до
помоги українському народові 

і з боку всіх народів Радянсько
го Союзу і, в першу чергу, 
великого російського народу.

Будівники Каховської ГЕС 
доповідають великому вождю і 
вчителю, що план будівельно- 
монтажних робіт 1951 року 

і виконаний на 100,8 процента, 
план першого кварталу 1952 
року—на 100,6 процента. За
1951 рік і перший квартал
1952 року збудовано і здано в 
експлуатацію понад 25 тисяч

Відповідаймо на заклик гірників
Байдаківського вуглерозрізу

Підтримуємо почин

Працівник Олександрійської 
електростанції т. Циганчук—ак
тивний учасник соціалістичного 
змагання за краще використання 
внутрішніх резервів виробництва. 
Недавно він вніс цінну раціоналі
заторську пропозицію, здійснення 
якої дає кілька тисяч карбованців 
річної економії.

На знімку: В. Циганчук.

У монтажників
Зі значним перевищенням 

трест «Укрвуглемонтаж» ви
конав п'ятимісячний план.

Борючись за дальші вироб
ничі успіхи, монтажники вклю
чаються у соціалістичне зма
гання за гідну зустріч Дня 
шахтаря.

квадратних метрів житлової 
площі. В короткий строк ви
росло місто Нова Каховка. Збу
довані і введені в експлуата
цію теплова електростанція, 
бетонний завод, лісопильний 
цех, залізнична лінія Федорів- | 
ка-Каховка довжиною 154 кі
лометри і лінія електропереда
чі Кривий Ріг—Нова Каховка 
довжиною 140 кілометрів з ' 
понижувальною підстанцією. 
Виконання великого обсягу 
проектно-дослідницьких робіт і 
створення виробничо-технічної 
бази дозволило в цьому році 
почати роботи по вийманню ! 
котлована під споруду гідро
електростанції.

Обговоривши на загальних 
зборах робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців завдання, поставлені 
перед будівниками Каховської 
ГЕС у 1952 році, колектив бу
дівників взяв на себе ряд соціа
лістичних зобов'язань: до 7 
листопада виконати річний 
план будівельно-монтажних ро
біт, до кінця року виконати 4
----------------- ------------------------

Колектив Байдаківського вуг- 
I лерозрізу, звертаючись до тру- 
і дящих Олександрії, закликає 

розгорнути соціалістичне зма
гання за гідну зустріч Дня 
шахтаря.

Ми, енергетики, підтримує
мо почин гірників.

1 Колектив Олександрійської 
електростанції зобов'язався ви
конати восьмимісячний план 
виробітку електроенергії до 20 

і серпня, знизити витрати елек
троенергії на власні потреби

І на 0,5 процента проти плану, 
І зекономити 300 тисяч карбо

ванців, до Дня шахтаря заоща
дити 1.200 тонн вугілля.

Заклин підхоплено
Звернення гірників Байда

ківського вуглерозрізу, в яко
му вони закликають трудящих 
міста розгорнути соціалістичне 
змагання на честь Дня шах
таря, палко підтримав колек
тив Олександрійської брикетної 
фабрики.

Всі зміни зобов'язались ви
конати десятимісячний вироб
ничий план до Дня шахтаря, 
підвищити цродуктивність пра
ці кожного робітника на 20 

І процентів, довести вологість 
брикету до 22 процентів. Знизи
ти собівартість виробітку тонни 
брикету на 2 проценти. Зеко- 1 

мільйони кубометрів земляних 
робіт, в тому числі способом 
гідромеханізації 3,7 мільйона 
кубометрів, до 1 жовтня вико
нати річний план по будівниц
тву житла і здати в експлуа
тацію 40 тисяч квадратних 
метрів житлової площі.

Колектив будівників сталін
ської будови на Дніпрі зобов'я
зується збудувати і ввести в 
дію 14 підсобних підприємств 
і культурно-побутові об'єкти, 
два автоматизованих бетонних 
заводи, рішуче поліпшити 
якість будівельно-монтажних 
робіт, максимально механізу
вати їх, підготовити в 1952 
році шляхом виробничо-техніч
ного навчання 2.100 кваліфіко
ваних робітників та інше.

Наприкінці свого листа бу
дівники Каховської ГЕС за
певняють товариша Сталіна, 
що вони докладуть усіх зу
силь, всього свого досвіду і 
забезпечать перевиконання взя
тих ними зобов'язань.

(РАТАУ).

Внести 20 раціоналізаторсь
ких пропозицій з річною еко
номією 50 тисяч карбованців. 
Достроково відремонтувати один 
котлоагрегат.

Крім того, ми дали слово 
відремонтувати дорогу, що йде 
до шахти № 2, капітально від
ремонтувати 2 житлових бу
динки.

Колектив електростанції на
полегливо бореться за високі 
техніко-економічні показники, 
чітку, безаварійну роботу. На
ми вже виконано піврічний 
план виробітку електроенергії.

Л. Нюренберг, 
директор електростанції.

номити на тонні брикету 100 
кілограмів вугілля та 5 кіло- 
ватгодин електроенергії.

Колектив фабрики взяв ряд 
інших зобов'язань по підви
щенню якісних показників, по
ліпшенню використання облад
нання, піднесенню культури 
виробництва.

Брикетники, достроково ви
конавши п'ятимісячний план, 
з перших днів червня не зни
жують взятих темпів, переви
конують завдання.

А. Волков, 
робітник Олександрійської 

брикетної фабрики.
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Партійне ж ит т я

Приборкати затискувача критики
На великих будовах

Волга зустрілася з Доном
Понад п'ятнадцять років без

доганно працює на підприєм
ствах вугільної промисловості 
країни комуніст Петро бвдоки- 
мович Ірхін. Скрізь, де йому 
доводилось працювати, про ньо
го говорили: чеспий і працьо
витий товариш, активний ко
муніст і т. д, і т. інше.

Таку ж характеристику т. Ір- 
хіну видав і начальник шахти 
№ 3 т. Майборода, коли той з 
ініціативи парторгапізації на
правлявся на курси підвищен
ня кваліфікації в м. Ростов.

У характеристиці писалось 
буквально слідуюче. «Тов. Ір- 
хін II. 6. працює на Олександ
рійській шахті № 3 на посаді 
гірничого майстра дільниці вен
тиляції з листопада 1950 року 
по теперішній час. Керована 
т. Ірхіним зміна систематично 
перевиконує державний план 
від 110 до 115 процентів, аза 
перший квартал 1952 року його 
зміна викопала державний план 
на 152 проценти.

Тов. Ірхін проявив себе ак
тивним в громадсько-політично
му житті колективу шахти. В 
даний час він являється парт- 
групоргом і членом бюро парт- 
організації шахти. Вимогливий 
до себе і підлеглих».

Це було 22 квітня, а 29 
травня т. Майборода розпоря
дився звільнити т. Ірхіна з 
роботи. Причиною цьому,як зна
чилось в розпорядженні, було 
те, що він не має права відпові
дальності. Насправді ж справи 
обстояли так.

Кілька місяців первинна пар
тійна організація шахти нама
гається закликати до порядку

Завжди пустує клуб кінного 
заводу. Не проводяться тут лек
ції, бесіди, масові вечори для 
молоді. Немає газет, журналів. 
Жоден гурток художньої само-

НАВЧАННЯ
Славське, Дрогобицької області. 

Славський райком КП(б)У органі
зував для культосвітпрацівників

Бесіда агітатора

Радянський
Патріотизм—це любов до Бать

ківщини. Патріотом називають 
людину, яка палко любить свою 
Вітчизну і безмежно віддана своє
му народу. В ім'я інтересів своєї 
Батьківщини, свого народу пат
ріот вершить подвиги, іде, коли 
це потрібно, на будь-які жертви. 
В. 1. Ленін вказував, що патріо
тизм є одним з найбільш глибо
ких почуттів, закріплених віками 
і тисячоліттями. Почуття патріо
тизму здавна властиве народним 
масам.

Історія нашої Батьківщини ба
гата видатними проявами патріо
тизму. Не раз народи нашої краї
ни піднімались на захист Вітчиз
ни від іноземних загарбників. Під 
керівництвом партії Леніна — 
Сталіна робітничий клас і трудове 
селянство Росії вели героїчну бо
ротьбу проти гніту поміщиків і 
капіталістів, за повалення цариз
му. за перемогу соціалістичної ре
волюції.

Перемога Великого Жовтня в 
нашій країні привела до створен
ня нової, соціалістичної Вітчизни. 
Колись пригноблені класи стали 
творцями нового життя, господа
рями всіх багатств суспільства. 

зарозумілого начальника шах
ти. На засіданнях партбюро, на 
партійних зборах комуністи 
цілком справедливо вказували 
на неприпустимі факти затиску 
критики, відриву і протистав
лення Майбороди партійній ор
ганізації. Врешті комуністи 
партійної організації не обрали 
його до складу партбюро.

На партійних зборах, які від- 
I булися 15 травпя, наприклад, 

половина комуністів вислови
лась за виключення т. Майбо
роди із членів партії і пору
шення питання про зняття його 
з поста начальника шахти. З 
гострою критикою недостойної 
поведінки Майбороди серед 
шістнадцяти комуністів висту
пив і т. Ірхін. Він до кінця на
полягав на своїй пропозиції, 
навів переконливі факти зло
вживання службовим етапом, 
гоніння на чесних працівників 
і добір керівних кадрів за 
приятельським принципом, що 
їх насаджував Майборода.

Комуністи тоді, вважаючи, 
що т. Майборода зробить з кри
тики належні висновки і з но
вими силами візьметься за ро
боту, вирішили оголосити йому 
догану з занесенням в обліко
ву картку і не порушувати пи
тання про можливість перебу
вання його на посаді началь
ника шахти.

Але т. Майборода і не думав 
угамовуватись. Навпаки, при
ховуючи злість, він, разом з 
своїми прихильниками, почав 
готувати розправу з людьми, 
які насмілились критикувати 
його персону.

Що ж до звільнення з ро

ЗАНЕДБАЛИ КЛУБНУ РОБОТУ
діяльності не працює. В остан
ній час припинено навіть де
монстрування кінофільмів.

Робітники заводу ставлять за
конне запитання: коли завком

КУЛЬТОСВІТНІХ п 
і постійно діючий семінар, на яко- 
. му читаються лекції на політичні, 
І наукові та інші теми, проводить-

патріотизм—і 
Радянська соціалістична Вітчизна 
—це справді Вітчизна трудящих. 
Разом з створенням нової, соціа
лістичної Вітчизни народився і 
новий патріотизм — радянський 
патріотизм, який є вищим типом 
патріотизму.

Радянський патріотизм—це без
межна любов і відданість радян
ських людей соціалістичній Бать
ківщині, Радянському урядові, 
героїчній партії Леніна—Сталіна, 
це—готовність віддати всі сили 
справі перемоги комунізму.

Радянський патріотизм—справді 
всенародний патріотизм.Це патріо
тизм всіх трудящих, всіх націй і 
народностей, які населяють Радян
ський Союз. Він сприяє неухиль
ному зміцненню і розвитку друж
би народів СРСР, вихованню тру
дящих в дусі пролетарського ін
тернаціоналізму.

.Сила радянського патріотизму 
полягає у тому, що він має своєю 
основою не расові або націона
лістичні забобони, а глибоку від
даність і вірність народу своїй 
Радянській Батьківщині, братер
ську співдружність трудящих всіх 
націй нашої країни. В радянсько
му патріотизмі гармонійно поєд

боти т. Ірхіна, то тут Майбо
рода виявив деяку обережність. 
ІЦоб не викликати підозри 
переслідування комуністів, він 
домовився про це в тресті «Олек- 
еандріявугілля». Минуло кіль
ка днів і головний інженер 
тов. ПІпекторов підписав 
розпорядження, за яким треба 
було... «т. Ірхіна звільнити з 
посади, яку він займає, як та
кого, що не має прав відпові
дальності».

А що робить в цей часМай
борода? Спростовує. Спростовує 
те, що кілька разів він не з'яв
лявся на партійні збори і засі
дання партбюро, коли його вик
ликали. Заперечує те, що звіль
нення з роботи т. Ірхіна та 
інших ним зроблено в помсту за 
критику. На це він витрачає 
години, дні, тижні. Тим часом, 
керована ним шахта працює не 
планомірно, не підвищує якіс
них показників.

Чи все зробила парторгапіза- 
ція, щоб закликати до поряд
ку затискувача критики? Ні— 
не все.

Дуже багато часу витрача
лось на умовляння цього заро
зумілого чинушу. Були ж такі 
випадки, коли після десяти
кратного виклику Майборода 
прибував на засідання партбю
ро і начальницьким тоном ста
вив умову: «Не будете виноси
ти партійне стягнення—буду 
розмовляти, не гарантуєте цьо
го—піду».

Тепер все цілком зрозуміло. 
Треба негайно приборкати глу
шителя критики.

П. Царинний.

зрозуміє, що проведення куль
турно-масової роботи серед ро
бітників, організація їх дозвіл
ля є обов'язком профспілкової 
організації? Л. Шаповалова.

А ІД ІВНИКІВ
ся обмін досвідом роботи завіду
ючих клубів, хат-читалень і біб
ліотек. (РАТАУ).

нуються національні традиції на
родів і спільні життєві інтереси 
всіх трудящих Радянського Сою
зу. Радянський патріотизм не 
роз'єднує, а, навпаки, згуртовує 
всі нації і народності нашої краї
ни в єдину братню сім'ю*. 
(Й. Сталін. Про Велику Вітчизня
ну війну Радянського Союзу*, 
Держполітвидав, стор. 149—150).

В роки Великої Вітчизняної вій
ни наш народ, пройнятий радян
ським патріотизмом, здійснив без
прикладні подвиги на фронті і в 
тилу, віддавав усі сили на розгром 
ворога.

Радянський патріотизм нероз
дільно зв'язаний з радянською на
ціональною гордістю громадян 
СРСР. Товариш Сталін охаракте
ризував почуття революційної на
ціональної гордості російських ро
бітників як почуття, .здатне дви
гати горами, здатне творити чу
деса*.

Радянські люди законно гордять
ся своєю могутньою соціалістич
ною Батьківщиною, своїм суспіль
ним і державним ладом, своїми 
всесвітньо-історичними перемога
ми в будівництві комунізму. Кож
на радянська людина сповнена

31 травня ввійде знаменною 
сторінкою в літопис великих 
будов комунізму. В цьому році 
здійснилась споконвічна мрія 
нашого народу—Волга з'єдна
лася з Доном.

Громом оплесків і криками 
«Ура!» зустріли тисячі будів
ників і трудящих Сталінграда 
цю урочисту подію. З берегів 
каналу лунали вигуки: «Хай 
живе наша велика Батьківщи

Остання ділянка Волго-Донського водного шляху 
заповнена водою

1 червня водами Цимлянсь
кого моря була заповнена ос
тання ділянка Волго-Донської 
судноплавної магістралі.

У ці дні провадилась підго
товка всіх споруд до пропуску 
суден по останній ділянці вод
ного шляху. Низовий канал, 
що йде від Дону до 15 шлюзу,

На Цимлянському гідровузлі
На Цимлянській гідроелектро

станції йдуть останні приготу
вання до промислової експлуа
тації першого агрегату. Одно
часно провадиться монтаж дру
гої і третьої гідротурбін.

Стодвадцяти - тонний статор 
другого агрегату був установ
лений менш як за два дні. В 
найближчі дні на місце будуть

На Сталінградгідробуді возводиться верхова перемичка основ
ного котловану гідроспоруди.

На знімку: розвантаження автомашин на верховій перемичці.
Фото А. Маклецова. Прескліше ТАРС.

радістю і гордістю від свідомості 
того, що вона живе в епоху ве
ликого Сталіна і під керівництвом 

І більшовицької партії вносить свій 
вклад у здійснення геніальних 
планів будівництва комунізму.

Промисловість нашої країни ви
пускає тепер продукції в два з 
лишком рази більше, ніж в до
воєнний час. Радянський Союз 
виплавляє зараз сталі прнмірно 
стільки ж. скільки Англія, Фран
ція, Бельгія і Швеція, разом взя
ті. За останні кілька років вало
вий урожай зерна у нас щорічно 
перевищує сім мільярдів пудів. 
Радянський Союз виробляє тепер 
бавовни більше, ніж відомі своїм 
бавовництвом Індія, Пакістан і 
Єгипет, разом взяті. З ініціативи 
товариша Сталіна споруджуються 
найкрупніші в світі гідроелектро
станції, канали і зрошувальні 
системи. Народ назвав ці гранді
озні споруди на Волзі, Дону, Дніп
рі, Аму-Дар'ї великими сталінськи
ми будовами комунізму. Всі ра
дянські люди радіють події—пус
кові Волго-Донського водного 
шляху. Визначні успіхи комуніс
тичного будівництва сповнюють 
серця радянських людей гордістю 
за свою могутню Батьківщину — 
оплот миру і демократії у всьому 
світі, за героїчну партію більшо
виків, яка веде наш народ від пе
ремоги до перемоги.

Полум'яна любов до соціаліс

на!», «Слава рідному, любимо
му Сталіну!». Оркестр виконав 
Гімн Радянського Союзу. Люди 
поздоровляли один одного з пе
ремогою.

Зустріччю вод великих річок 
завершилась напружена робо
та багатотисячного колективу 
будівників, які створили при 
всенародній допомозі величну 
споруду сталінської епохи.

напередодні на всьому своєму 
протязі в три кілометри був 
заповнений донською водою.

У ворота 14 шлюзу удари
лися хвилі Цимлянського моря.

Незабаром води Цимлянсько
го моря підійшли до воріт ос
таннього на Вол го-Доні 15 шлю
зу.

1 поставлені робоче колесо та ін
ші вузли турбіни.

Посиленими темпами прова
диться монтаж третього гідро- 

| агрегату. З будинку станції 
’ знято риштування. Цимлянська 

І’ЕС незабаром стане до ладу 
діючих енергетичних підітри- 
ємств країни.

І (ТАРС).

тичної Батьківщини виражається 
насамперед у трудових подвигах 
радянських людей. „Трудом своїм 
славимо Вітчизну!*—так говорять 
робітники, колгоспники, інтеліген
ція нашої країни. І кожний праг
не в ім'я дальшого зміцнення мо
гутності любимої Батьківщини 
зробити більше, працювати кра
ще, збільшити свій вклад у за
гальну боротьбу радянського на
роду за нове могутнє піднесення 
промисловості, транспорту, сіль
ського господарства, науки і куль
тури, за здійснення великих будов 
комунізму. З усіх кінців країни 
трудящі шлють патріотичні листи 
товаришеві Сталіну, зобов'язу
ються працювати ще краще, пере
виконувати виробничі плани з 
усіх показників.

Радянські робітники, колгосп
ники, наша інтелігенція вважають 
своїм патріотичним обов'язком 
вчасно і повністю виконати усі 
державні завдання. Здавати пер
ший хліб рідній державі—це ста
ло непорушною заповіддю кол
госпного селянства.

Радянський патріотизм — неви
черпне джерело нових і нових 
перемог нашого народу, могутня 
рушійна сила розвитку соціаліс
тичного суспільства.

С. Балбеков.



П'ятниця, 6 червня 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

Вище темпи ремонту збиральних машин
Хвилююча тема

Користівська МТС зволікає 
ремонт комбайнів

На полях колгоспів району 
зріс хороший урожай зерно
вих культур. Щоб своєчасно і 
без втрат провести збирання 
хлібів, вже тепер необхідно 
привести в повну готовність 
всі комбайни та інші збираль
ні машици й інвентар. *

На жаль, механізатори Ко- 
ристівської МТС незадовільно 

^.справляються з цим завданням, 
ііедопустимо зволікають ремонт 
комбайнів, молотарок, снопов'я
залок тощо. На 1 червня з 
числа комбайнів, іцо підляга
ють ремонту, не відремонтова
но 7 машин.

Причини відставання МТС 
криються в поганій організації 
праці на ремонтних роботах.

За складеним графіком ре
монт всіх комбайнів намітили 
завершити до 1 червня. Вже 
з цього можна судити, як ке
рівники МТС (директор т. Жук, 
головний інженер т. Лісовик) 
мобілізували механізаторів иа 
своєчасне завершення ремонт
них робіт. Адже урядовий строк 
ремонту комбайнів встановле- 
но 15 травня. Хто ж дав пра
во їм порушувати державні 
строки?

Замість організації вузлово
го методу ремонту комбайнів, 
зміцнення трудової дисципліни, 
підвищення продуктивності пра
ці, керівники МТС стали на 
шлях зволікання ремонту.

З 31 комбайнера в ремонті 
беруть участь не більше 15. 
Щоденні завдання не доведені, 
і тому вони виходять і зали
шають роботу, коли їм заба
жається. Звичайно, що при 
такій організації продуктивність 
праці і якість ремонтних робіт 
дуже низькі.

В 11 відремонтованих ком
байнів виявлено ряд серйозних 
недоліків. Ось, наприклад, ком
байн «Комунар» № 20. У ньо
му непридатна втулка одного 
колеса, відсутні штопори в 15 
зубчатках, протікає масло в 
регулятор мотора, не закріпле
но кут каркасу і т. д.

У комбайні «Сталінець-6» 
№ 24 вентилятор полови пере

Спинити криваву руку американських катів! 
Гнівний протест українського народу

Варварські злодіянпя амери
канських агресорів, що зали
ли кров'ю землю Кореї і чи
нять на острові' Кочжедо зві
рячу розправу над корейськи
ми і китайськими військово
полоненими, викликали гнів
ний протест і обурення у тру
дящих Радянської України. В 
містах і селах республіки, як і 
по всій нашій країні, прохо
дять масові мітинги протесту 
проти жахливих злочинів амери
канських імперіалістів.

На мітинг протесту зібрався 
колектив Київського заводу 
«Червоний екскаватор». Пер
шим виступив майстер механіч
ного цехут. Страховський. Він 
говорить:

— Мільйони людей в усіх 
країнах світу таврують гань
бою американських недолюд

буває ще в ромонті, погнуті 
вали солом'яного елеватора і 
вентилятора першої очистци, 
песправний хедер, а його вже 
включили до списку відремон
тованих машин. Такі ж недолі
ки виявлено і в комбайнах 
«Сталінець—6» №№ 25 — 21 
—26, «Комунар» №№ 13— 19 
та інших.

Незадовільно поставлено тут 
охорону і збереження машин. 
Були випадки крадіжок окре
мих частин з відремонтованих 
комбайнів, що призвело до 
повторного їх ремонту і додат
кової витрати коштів.

З метою застереження втрат 
хліба на збиранні, передові 
комбайнери країни широко за
стосовують ряд допоміжних 
обладнань, зокрема, зерновлов
лювачі та спеціальні обладнан
ня для піднімання колосків на 
площах полеглого хліба. Однак, 
жоден з комбайнів Користів- 
ської МТС таким пристосуван
ням пе забезпечений.

Недоліки в ремонті збираль
них машин цим не вичерпу
ються.

Механізатори Користівської 
МТС у великому боргу. Вони 
повинні докласти всіх сил, щоб 
ближчими днями завершити 
ремонт всіх комбайнів та ін
ших збиральних машин і ін
вентаря, перевірити якість ре
монту та усунути виявлені не
доліки.

В свою чергу дирекція МТС 
повинна подбати, щоб до від
правки комбайнів у колгоспи 
вони були забезпечені освітлен
ням, протипожежним обладнан
ням, соломополовокопнителями 
і ін.

Парторганізація зобов'язана 
посилити агітмасову роботу, 
частіше проводити бесіди, чи
тати лекції, за прикладом пе
редових комбайнерів і МТС 
країни мобілізувати механізато
рів на завершення ремонту 
всіх машин, на зразкове про
ведення збирання врожаю.

В. Леонтьев.

ків, які своїми нечуваними 
злодіяннями в Кореї перевер
шили гітлерівських розбійни
ків. Совість чесних людей не 
може миритися з цими злочи
нами. Ми вимагаємо спинити 
руку американських катів, по
класти край їх кривавим звір
ствам!

Схвильовану промову виго
лосив слюсар-стахаповець т. Ку- 
лєшов.

—Страждання і горе корей
ського народу близькі і зрозу
мілі нам, радянським людям, 
які пам'ятають тяжкі роки 
тимчасової фашистської окупа
ції. Ціною великих жертв ми 
завоювали бажаний мир. Радіс
ні дні переживають радянські 
люди: злилися води могутніх 
рік Волги і Дону. Але хіба 
можна в ці дні забути про те,

Підживлюють 
цукрові буряки

Своєчасний обробіток осно
ва одержання високого врожаю 
цукрових буряків. Це добре 
усвідомлюють буряководи пер
шої рільничої бригади артілі 
«Заповіт Леніна».

Вони успішно провели про
ривку рослин па всіх 45 гек
тарах посіву. На цій роботі 
перед вела ланка Марії Кисляк, 
яка набагато раніше іншпх за
вершила цю важливу роботу.

Зараз колгоспниці передової 
ланки розпочали перше під
живлення цукрових буряків 
мінеральними добривами.

Кукурудза 
заросла 

бур'янами
Після дощів, що пройшли, 

швидко росте кукурудза в кол
госпі імені Ворошилова, але 
буйно ростуть і бур'яни.

Щоб допомогти хліборобам 
артілі швидше обробити план
тації кукурудзи за ініціативою 
виконкому Ворошиловської сіль
ради 1 червня було вирішено 
організувати педільпик.

Але ні голова сільради т. Гри- 
горепко, ні його заступник 
т. Іваненко не зайнялись ор
ганізацією недільника, а пере
доручили цю справу працівни
ку Ворошиловського держриб- 
питомника т. Півняку.

З цих причин на недільник 
з'явилося лише 15 чоловік. 
Бригадир рільничої бригади 
т. Козак вивів людей у поле, 
показав, що робити і пішов 
геть. Ніхто не потурбувався 
навіть про те, щоб підвезти в 
поле людям воду.

Не дбають керівники кол
госпу про правильну розста
новку людей на обробітку по
сівів. 1 тому кукурудза зарос
тає бур'янами.

Г. Степанов.

що американські імперіалісти 
ведуть злочинну війну в Кореї, 
намагаючись задушити свободу 
корейського народу. Над долею 
десятків тисяч полонених ко
рейців і китайців, загнаних у 
табори військовополонених, на
висла смертельна пебезпека.

Мітинги протесту пройшли 
також на підприємствах Харко
ва, Львова, Запоріжжя та інших 
містах республіки. Учасники 
мітингів в одностайно прийня
тих резолюціях висловлюють 
свою солідарність з героїчним 
корейським народом, який 
мужньо бореться за свободу і 
незалежність своєї батьківщи
ни, рішуче вимагає покласти 
край кривавим злодіянням 
американських агресорів.

(РАТАУ).

Найдорожче для людства— 
це мир. Мільйони людей доброї 
волі рішуче виступають за зміц- 

! нення благородної справи ми
ру. Вони з надією звертають 
свої погляди до великого Ра
дянського Союзу—оплоту миру 
і дружби народів.

На широких' просторах на
шої країни кипить мирна твор
ча праця—споруджуються гі
гантські гідроелектростанції, 
судноплавні і зрошувальні ка
нали, возводяться нові житла. 
З кожним роком могутнішає 
і красивішас наша Батьківщи
на.

Хвилююча тема боротьби за 
мир збуджує благородні почут
тя в багатьох трудящих міста 
й району. До редакції нашої 
газети надходять десятки вір
шів, у яких робітники, служ- 

I бовці, колгоспники, учні—лю
ди різних віків і професій ос
півують мирну працю, викри- 

I вають людожерські плани аме- 
рикано-англійських зачинщиків 
війни.

Ось рядки з вірша учениці 
Люби Андрійченко. Вона пише: 

Мне дорог мир! Я жить хочу 
на светеі

Я созидать хочу для всей страньї! 
Пусть светльїй мир царит 
На всей планете—
Проклятье поджигагелям войньї! 

, Моя страва—твердиня дружби, 
мира,

Она цветет, растет из года 
в год.

Ее ведет к сияющим вершинам 
Любимий Сталин—все вперед, 

вперед!

Вирушимо в похід по рідних місцях
Незабаром піонери нашої 

школи вирушать у дводенппй 
похід по рідних місцях. Подо
рожуючи, діти збиратимуть лі
карські рослини для гербаріїв, 
вивчатимуть різні трави, знайо
митимуться з корисними копа
линами. Вони зустрінуться з 
людьми різних професій і спе
ціальностей, які розкажуть їм 
багато цікавого.

Піонерська організація уже 
склала маршрут подорожі. З се
лища Октябрського ми вируши
мо до с. Войнівки, де оглянемо 
спорудження водоймища. Потім 
поїздом відправимось до стан
ції ІІантаївки і там в лісі пе
реночуємо.

Після цього попрямуємо до 
радгоспу «Комінтерн»,- де зуст
рінемося з передовиками сіль
ського господарства, подиви
мось фруктовий сад, тварин
ницькі ферми, зерносховища.

У радгоспі зустрінемось з 
піонерами, які ознайомлять нас 
з передовою сільськогосподар

Закарпатська область. Почався рух поїздів на «Малій Закар
патській" дитячій залізниці.

На знімку: поїзд виходить із тополевої алеї.
Фото Л. Ковтана. Прескліше ТАРС.

Нема такої сили, яка б мог
ла зупинити переможний рух 
нашого народу.

Плечо к плечу... Упругий шаг...
Солнце, сильнеє бризни
Ярким светом на алнй стяг 
Строителей комунизма! — 

пише з села Протопопівки 
В. ІІІафет. Ного думку продов
жує в своєму вірші В. Зайцев 
з села Недогарки.

Ми радісне життя будуєм.
Нема нездійснених в нас мрій,
Бо нами'партія керує,
Бо з нами—Сталін дорогий!
З нами Сталін — великий 

вождь і вчитель! А де Сталін 
—там перемога! Де Сталін— 
там щастя і радість.

Гнівом і ненавистю сповню
ються серця радянських людей, 
коли вони чують про підступи 
американо - англійських імпе
ріалістів, які посягають на на
ше щастя. Гнівом і ненавистю 
таврують борці за мир паліїв 
нової війпи, які проливають 
кров патріотів Кореї, В'єтнаму 
і Малайї.

Прикрьіваясь маской туманиста, 
Новьіе носители фашизме 
Убивают в Кочжедо людей.

Так починає свій вірш ' 
11. Хоцький. Крізь увесь текст 
відчувається впевненість в то
му, що не вдасться паліям вій
ни поставити на коліна воле
любний корейський народ.

Могутній голос прихильників 
миру—сувора' пересторога під
лим імперіалістам.

С. Міркотан.

ською технікою. В свою чергу 
розкажемо друзям про про
мисловість нашого міста.

Увечері розкладемо піо
нерське вогнище і організуємо 
обговорення книги 10. Збанаць- 
кого «Таємниця Соколиного бо
ру». Потім влаштуємо концерт. 
Проспіваємо «Пісню про 
Сталіна», «Ой, чи чуєш, Дніп
ре», «Пісню про Нову Кахов
ку». Учениці 5 класу Женя 
Світяш, Люда Савіна, Тамара 
Савіна виконають танці «Яб- 
лочко» та «Гопак».

Все цікаве, про що довідаю
ться піонери за час літніх ка
нікул, Борис Повопруцький, 
Юлія Волкова, Ліля Мартинюк 
регулярно записуватимуть у 
спеціальний журнал.

За літні канікули наші піо
нери поповнять шкільний при
родничий кабінет новими на
очними посібниками.

П. Гарбузеико, 
старший піонервожатий 
семирічної школи № 7.



4 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА П’ятниця, 6 червня 1952 р.

У центрі Варшави силами і коштами Радянського Союзу буде 
збудована висотна споруда Палацу культури і науки. За проектом за
гальний об'єм споруди рівний восьмистам тасячам кубічних метрів. 
Висота споруди зі шпилем—220 метрів. У 1955 році в готовому вигля
ді споруду буде передано польському народу. Висотна споруда у 
Варшаві створюється за проектом архітекторів: дійсного члена Акаде
мії архітектури СРСР Л. В. Руднєва, членів-кореспондентів Академії 
архітектури СРСР А. П. Великанова, А. Ф. Хрякова, І. Є. Рожина та 
В. Н. Насонова.

На знімку: макет споруджуваного Палацу культури і науки у 
Варшаві.

Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

Гастролі Івановського 
обласного театру

В Олександрії почались гастро
лі Івановського обласного драма
тичного театру. В його репертуа
рі класичні твори російських пись
менників та кращі твори радянсь
ких драматургів, лауреатів Ста
лінської премії.

На сцені міського театру Олек- 
сандрійцям будуть показані п'єси: 
„Незабьіваемьій 1919-й"— В. Виш- 
невського, „Семья"— 1. Попова,

Футбол
4:0—виграв

Позавчора на міському стадіоні 
відбулась зустріч футболістів 
Олександрійської команди „Шах-

Американські імперіалісти 
найлютіші вороги людства

Що ні день, то все більше роз
кривається звіряче обличчя аме
риканських імперіалістів, найлю
тіших ворогів людства, які своєю 
жорстокістю перевершили гітле
рівських недолюдків.

Про нечувані злодіяння амери
канських загарбників свідчить 
спопелена, розтерзана корейська 
земля, залита кров'ю убитих жі
нок, дітей і стариків. Гнівом ди
хають розповіді іноземців, які по
бували в Кореї з числа тих, хто 
ще схильний був вірити в амери
канську „цивілізацію". Бельгій
ський адвокат Марія Луїза Мое- 
ренс, повернувшись з Кореї, зая
вила: „Ми переконались, що аме
риканські льотчики розстрілювали 
дітей в час шкільної перерви і 
піддавали бомбардуванню церкви 
в час богослужіння. Американці 
з огидним садизмом піддають зну
щанням свої жертви: припікають 
розпеченим залізом, забивають їм 
гвіздки у голову, виривають во
лосся і т. іи. Цілі сім'ї були по
ховані заживо..."

Таких свідчень безліч.
Американські імперіалісти вид

ресирували справжніх звірів у 
формі солдат і офіцерів, які не 
спиняються ні перед якими засо
бами масового знищення людей. 
Вони розстрілюють, вішають, від
рубують голови, знімають скаль
пи, травлять ядовитими газами, 
розповсюджують хвороботворні 
бактерії... 1 все це заради безум
ного прагнення мільярдерів і міль
йонерів до наживи, до панування 
над світом, заради того, щоб за
лякати і підкорити свободолюби- 
ві народи! Недавно американський 

„Свадьба с приданим*— Н. Дья- 
конова, „Два капитана"—В. Каве- 
ріна, „Ее друзья*—В. Розова, ,Ан- 
на Каренина*—за романом Л. Толс- 
того та інші.

Колектив Івановського театру 
відкрив свої гастролі в Олександ
рії поставою спектаклів: „Свадьба 
Кречинского" — А. Сухово-Ко- 
биліна, „Вей, ветерок"—Яна Рай- 
ніса.

„ Шахтар"
тар* і Кам'янського району „Ма
шинобудівник".

Гра закінчилась результатом 
4:0 на користь „Шахтаря".

І генерал Беллен відверто вихва
ляв хімічні засоби масового зни
щення людей, як „найдешевші" і 
„ефективні". Шляхом широкого 
застосування ядовитих газів бел- 
лени намагаються отруїти міль
йони людей і загарбати цілісінь
кими цілі країни, стати господа
рями чужої землі, чужих заводів 
і фабрик. Така імперіалістична 
політика збагачення шляхом ма
сових убивств та грабежу.

Недавно увесь світ узнав про 
нечувані знущання і катування 
військовополонених в американ
ських таборах на острові Кочже- 

; до і в районі Пусана. Тут на жи- 
1 вих людях випробовується дія от

руйних газів, бактерій чуми, хо
лери і інших хвороб, що вже за
брали тисячі людей. Лише на ос
трові Кочжедо в січні і лютому 
цього року було розстріляно і по
вішено більше семи тисяч корей
ських патріотів!

Щоб змусити військовополоне
них бійців корейської Народної 
армії і китайських народних доб
ровольців зрадити батьківщині і 
потім передати їх бандитським 
зграям Чан Кай-ші та Лі Син Мана, 
американські заплечних справ май
стри застосовують такі катуван- 

і ня та знущання, у порівнянні з 
І якими блідіють криваві справи гіт

лерівських людожерів. Боєць Кім 
Дін Ген, звільнений партизанами, 
розповідає, як допитували війсь
ковополонених в сувонській в'яз
ниці.

„Ми піддавались жорстоким ка
туванням та побиттю, в час яких 
часто губили свідомість. Але, при- 
ходячи в себе, ми не промовляли

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народ

ної армії Корейської Народно- 
Демократичної Республіки пові- 

I домило 3 червня, що вчора на 
всіх фронтах з'єднання корейсь- 

I кої Народної армії у взаємодії з 
китайськими народними добро
вольцями продовжували вести 
оборонні бої на старих рубежах.

Вчора і сьогодні зенітні части
ни Народної армії і загони стріль
ців—мисливців за ворожими літа- 

' нами збили шість літаків против
ника, які брали участь у нальо
тах на населені пункти. (ТАРС).

„ДейлІ Уоркер'1 
про американську політику 

відродження фашизму в 
Західній Європі

Газета „Дейлі уоркер" в редак
ційній статті пише: „Те, що від
бувається зараз у Франції, повин
но пробудити у кожного чесного 
американця почуття небезпеки. 
Через Атлантичний океан до нас 
доходить надто знайомий запах 
стандартної профашистської про
вокації—„комуністи підготовляють 
змову, щоб захопити владу". Він 

! нагадує і про урок історії. Історія 
і вчить всіх мислячих чоловіків і 
і жінок, що така була формула, з 
| допомогою якої Муссоліні і Гіт- 
1 лер позбавили народи Італії і Ні- 
' меччини їх свобод і втягли їх у 

війну.
Після підписання угоди з 

боннськими націстами зразу ж 
стався виступ французького 
фашизму в Парижі... Коли Тру- 
мен і Ейзенхауер скріпили угоду 
з гітлерівськими фашистами в 
Бонні, це послужило сигналом для 
нової спроби встановити фашизм 
у „всьому атлантичному співтова
ристві*,—як іменується нова воєн
на машина осі".

„Політика Вашінгтона,—вказує 
газета, — спрямована на якнай
швидше відродження фашизму в 
Європі. Така його мета".

„Дейлі уоркер" закликає поси
лити боротьбу мас за мир, за про
ведення кампанії проти ратифіка
ції сенатом сепаратного воєнного 
договору з боннською Німеччиною, 
за негайне припинення вогню в 
Кореї і за скликання мирної наради 
чотирьох держав у німецькому 
питанні. (ТАРС).

ні слова. Нас били шкіряними на- 
гаями, і наші тіла перетвори
лись в одно суцільне месиво. Один 
з товаришів від страшної болі за- , 
стогнав. І тоді кат крикнув: „Ду
же добре, тепер подивимось!* Він і 
положив його на залізну дошку, | 
влив йому в рот бензин і запалив. 
Полум'я швидко охопило все ті- | 
ло нещасного..."

Так за колючою проволокою, 
під наведеними гарматами і куле
метами, переносячи нелюдські 
страждання, корейські і китайські 
військовополонені виявляють не
похитну стійкість і мужність, при
водять у шаленість ворогів.

Страхітливі злодіяння американ
ських гестаповців викликають 
гнівний протест усіх чесних лю
дей світу. З кожним днем все 
ширше розгортається боротьба 
миролюбних народів проти імпе
ріалістичних паліїв війни. В ши
роких масах прихильників миру 
зміцнюється рішучість взяти спра
ву збереження миру в свої руки 
і відстоювати його до кінця.

Радянський народ з гордістю 
усвідомлює, що непорушним опло
том боротьби за мир являється 
наш могутній Радянський Союз 
на чолі з великим прапороносцем 
миру товаришем Сталіним. Повні 
рішучості врятувати людство від 
загрози знищення американськи
ми людожерами, відвернути нову 
світову війну, радянські люди 
бачать свій найвищий інтернаціо
нальний обов'язок по дальшому 
зміцненню могутності своєї рідної 
Радянської держави.

Д. Делов.

Жак Дюкло викриває 
поліцейську провокацію

Протест Дюкло голові апеляційного суду
ПАРИЖ. (ТАРС). Як передає 

агентство Франс Пресе, оборонці 
Жака Дюкло—адвокати Віллар і 
Норман вручили першому голові 
апеляційного суду Русселе таку 
скаргу Дюкло:

„Я був арештований 28 травня 
о 21. 20 за Грінвічем і мені пред'
явлене обвинувачення тільки вчо
ра близько 18 години за Грінви- 
чем у мнимому злочині—посяган
ні на внутрішню безпеку держа
ви. Арешт був зроблений і обви
нувачення пред'явлене, незважаю
чи на те. що я користуюсь пра
вом парламентської недоторка
ності, передбаченим статтею 22-ю 
конституції.

Привід, па який посилаються, 
полягає в тому, що я був спійма
ний на гарячому в змові.

Цей привід не вигримує крити
ки. Порушення, в якому мене 
обвинувачують, є порушенням, 
політичний характер якого не 
оспорюється і ніколи не оспорю
вався. Тимчасом, завжди визнава
лося, що захоплення на місці зло
чину не існує в політичній галузі. 
Я додаю, що не було виявлено 
жодного факта, який служив би 
підтвердженням мнимого захоп
лення на місці злочину, іцо ста
виться мені в вину: коли я повер
тався до себе додому в супроводі 
дружини своїм звичайним маршру
том, я був зупинений поліцаями, 
які заявили мені в комісаріаті 
поліції 10 округу, що вони Одер
жали наказ затримати мій автомо
біль і захопити мене. Навмисність, 
таким чином, очевидна.

Уряд був змушений вигадати 
сміховинну брехню для того, щоб 
спробувати виправдати свою анти- 
конституційну поведінку: мова 
йшла про мнимий радіопереда- 
вальний апарат, тимчасом як мою 
автомашину було обладнано радіо
приймачем звичайного типу; бага
то говорили про озброєний авто

„АМЕРИКА ДУШИТЬ 
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКУ ТОРГІВЛЮ"

Заява генерального секретаря ради так званої „організації європейського 
економічного співробітництва"

Кореспондент „Де Ваархейд" 
передає з Парижа, що Маржолен 
—генеральний секретар ради так 
званої організації європейського 
економічного співробітництва в 
дуже різких висловах відізвався 
про егоїстичну політику США і 
заявив, що Америка душить євро
пейську торгівлю. Цю заяву він 
зробив у розмові з представника
ми французьких газет. Він заявив: 
„Європейська торгівля переживає 
тяжку кризу. В результаті егоїс
тичної політики Америки, яка не 
зважає на економічні вимоги Єв
ропи, торгівля в Європі знахо
диться напередодні великих ус
кладнень".

Маржолен вказав на те, що 
Франція щороку зазнає збитків на 
суму приблизно в 5—7 млрд. 
франків внаслідок тільки самої 
заборони експортувати танкери, 
бурильні машини і устаткування 
для хімічної промисловості. Забо
рона вивозу спеціальної сталі, 
пресів і хімічних продуктів може 
завдати Франції збитків у 10 міль
ярдів франків на рік. 

Олександрійська держфотографія №1 
приймає замовлення

від шкіл, навчальних закладів, підприємств, ор
ганізацій, колгоспів і радгоспів на виготовлення різ
них за змістом 1 розміром фотознімків: винєток, 
випускних шкільних груп 1 ін.

Приймаються також замовлення на вихід і на виїзд 
фотографа на місце знімання.

Розрахунки за фотозамовлення можна проводити че
рез відділення Держбанку.

У фотографії відкрито новий електрофотопавільйон ху- ; 
дожніх знімків. Виготовляються знімки дітей різного віку.

Фотографія гарантує якість замовлень і їх зберігання. 
Адреса фотографії: Жовтнева, 51.

ДЕРЖФОТО.

мобіль під приводом, що в ньому 
знайшли,—між іншим, після мого 
арешту, револьвер, що належить 
людині, яка звичайно мене супро
водить; безглуздість доходила на
віть до того, що вказували на 
можливий зв'язок через поштових 
голубів, бо в моєму автомобілі 
були два голуби, призначені для 
сковорідки, піднесені мені вдень.

Міністр внутрішніх справ казав, 
що я об'їжджав в автомобілі міс
ця, де проходили демонстрації. 
Але це—груба брехня. Автомобіль 
залишався перед приміщенням 
Центрального комітету партії, 
оточеним поліцією. Потім він за
лишався протягом близько години 
перед приміщенням газети „Ю.ма- 
ніте". Той факт, що демонстрація 
закінчилася до моменту мого 
арешту, сам по собі достатній 
для того, щоб виявити безпідстав
ність приводів, на які посилаєть
ся уряд, змушений показати тим 
самим, наскільки він не зважає на 
громадську думку і в якій мірі 
він додержує конституційного 
права.

Таким чином виявляються неза
конність і безглуздість старанно 
підстроєного обвинувачення і не 
був підтверджений ні один з фак
тів, сукупність яких необхідна 
для того, щоб встановити наяв
ність змови як з точки зору за
кону, так і виходячи із здорово
го розуму. Проте не тільки комі
сар поліції, але й прокурор суду 
першої інстанції і слідчий зроби
ли в цих умовах службовий зло
чин, передбачений статтею 121 -ю 
карного кодексу. Тому в силу 
цієї статті і статті 484-ї карного 
процесуального кодексу я скла
даю вам скаргу на прокурора су
ду першої інстанції республіки, 
слідчого Жакіно. комісара поліції 
10-го округу і всіх інших. Я 
виступаю як позивач."

Маржолен заявив далі, що обме
женням торговельних зв'язків між 
Заходом і Сходом допускається 
серйозна помилка. Він вважає, що 
Міжнародна економічна нарада в 
Москві показала, який великий 
інтерес ділових кіл Заходу до то
варообміну зі Сходом. Прикладом 
незадоволення західноєвропейсь
ких промисловців Маржолен наз
вав ноту, надіслану Італією США, 
а також британський меморандум, 
поданий Вашінгтону, в якому го
вориться, що егоїстична політика 
Америки у відношенні до торгів
лі західноєвропейських країн су
перечить готовності цих урядів 
співробітничати з Америкою в га
лузі торгівлі і розв'язання полі
тичних проблем. „Європейські 
промисловці,—заявив Маржолен, 
—добре розуміють, що Америка 
хоче перешкодити торгівлі зі 
Сходом у власних інтересах, щоб 
усунути конкуренцію цих країн, 
завоювати західноєвропейські рин
ки і підпорядкувати собі еконо
міку Західної Європи".

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. І. Філоненко. 

Обмін досвідом партійної роботи 
(2 стор.).

Ширити ряди учасників змаганнн 
на честь Дня шахтаря) (2 стор ).

0. Жарій.—Піднести рівень лекцій
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Всемірно розвивати 
масовий спорт

По нашій Батьківщині
В нашій країні фізична куль

тура є одним з важливіших за
собів комуністичного вихован
ня трудящих, зміцнення здо
ров'я радянських людей, підго
товки їх до високопродуктивної 
праці і захисту Батьківщини.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд виявляють не
ухильне піклування про фі
зичне виховання трудящих. На 
розвиток фізкультури і спорту 
держава щорічно витрачає ве
ликі кошти. В 1952 році на 
охорону здоров'я і фізичну 
культуру по державному бюд
жету асигновано 22,8 мільярда 
карбованців.

В соціалістичній державі фіз
культура стала справжнім здо
бутком народу, міцно ввійшла 
в побут радянських людей.

В упорядженні наших фіз- 
культ^ліків—стадіони, облад

нані спортивні площадки та 
інші споруди.

Центральний Комітет більшо
вицької партії вказує, що го
ловними завданнями в галузі 
дальшого розвитку фізичної 
культури є розгортання масово
го фізкультурного руху, під
вищення спортивної майстер
ності.

Здійснюючи ці вказівки, пар
тійні, радянські, профспілкові 
і комсомольські організації на
шого міста і району стали біль
ше приділяти уваги питанням 
фізичної культури.

Міський стадіон в Олександ
рії став улюбленим місцем куль
турного відпочинку трудящих.

Тут майже щодня відбуваю
ться спортивні змагання і тре
нування фізкультурників низо
вих колективів підприємств, 
навчальних закладів та уста
нов міста і гостей-спортсменів.

Спочатку нинішнього спор
тивного сезону успішно прово
дить зустрічі на першість в 
області і республіканські зма
гання з одноклубниками фут
больна команда Олександрійсь
кого добровільного спортивного 
товариства «Шахтар».

В низовому колективі цього 
товариства на Байдаківському 
вуглерозрізі (керівник т. Попов) 
добре організована робота фут
больної та волейбольної команд.

-------- ;<>!<>—-—
Пересування будинку— 

архітектурного пам‘ятника
У Москві, на набережній Горь- 

кого закінчилося пересування бу
динку—архітектурного пам'ятника, 
збудованого у 18 столітті. Тут у 
свої ранні роки жив видатний ро
сійський архітектор М. Ф. Коза- 
ков

Майже 200 років цей будинок 
простояв на набережній, зверну
тий головним фасадом на Москву- 
ріку. Тепер будівельники пересу
нули його на нове місце—на 70 
метрів вглиб і повернули на 180 
градусів.

Пересування будинку здійсню

Тут обладнується спортив
на площадка для занять з різ
них видів спорту.

На спортивних колгоспних і 
шкільних площадках у Косівці, 
Бандурівці і Войнівці часто від
буваються спортивні змагання 
фізкультурних колективів доб
ровільного спортивного това
риства «КОЛГОСПНИК'.

Однак, на багатьох підпри
ємствах, в установах і кол
госпах міста й району розгор
танню масового спорту серед 
трудящих ще не приділяється 
належна увага.

В міському колгоспі імені 
Леніна, наприклат, досі зов
сім не організовано добровіль
ного спортивного товариства 
«Колгоспник».

В жодному управлінні будів
ництва жител Семенівського 
тресту не налагоджена робота 
спортивного товариства «Шах
тар».

Керівники Семенівського трес
ту і його управлінь залишаю
ться глухими до запитів трудя
щих. Не виявляє наполегли
вості в справі розгортання спор
тивної роботи і райком проф
спілки вугільників,

В значній частині колгоспів 
району робота фізкультурних 
колективів поставлена незадо
вільно, число спортсменів не 
зростає. Але це мало турбує 
голову районного комітету в 
справах фізкультури і спорту 
т. їїечипоренка та голову рай
онного добровільного спортив
ного товариства «Колгоспник» 
т. Куликова.

Настало літо. Його слід все
мірно використати для розши
рення І зміцнення фізкультур- і 
них колективів, для розгортай- . 
ня масового спорту.

Літні місяці—найбільш спри
ятливі для фізкультурників і 
спортсменів. Особливо сприят
ливе спортивне літо для масо
вих і любимих народом видів 
спорту—легкої атлетики, футбо
лу, велосипедного спорту, для 
туризму і подорожей та бага
тьох інших.

Всемірно розвивати масовий 
спорт!

валось на 300 сталевих котках з 
допомогою шести електродомкра- 
тів вантажопідйомністю в 20 тонн 
кожний.

Переміщення триповерхового 
| особняка було виконане за 5 днів. 

Під час пересування нормальне 
життя людей не порушувалося. 
Безперебійно діяли водопровід, 
каналізація, електрика, телефон.

На місті старовинного особняка 
почато будівництво 14-поверхово- 
го житлового будинку.

(ТАРС).

Присвоєння комбайнерам 
звання Героя Соціалістичної 

Праці
За досягнення високих показни

ків на збиранні і обмолоті зерно
вих культур у 1951 році Президія 
Верховної Ради СРСР Указами 
від 2 червня 1952 року присвоїла 
звання Героя Соціалістичної Пра
ці комбайнерові Кам'янської МТС, 
Запорізьке'! області, БОВІ Михай
лові Івановичу, який намолотив 
комбайном »Сталінець-6“ із зібра
ної площі за 25 робочих днів 
8.093 центнери зернових культур, 
і комбайнерові Боявленської МТС, 
Сталінської області, Пивовару 
Прокоп'єві Свиридовичу, який 
намолотив комбайном „Сталінець- 
6“ із зібраної площі за 25 робо
чих днів 8.210 центнерів зерно
вих культур.

800 бібліотек-лересувок
В колгоспних бригадах Закар

патської області працюють понад 
800 бібліотек-пересувок. Різнома
нітна їх діяльність. Актив бібліо
теки села Руські Комарівці, Уж
городського округу, організував 
10 тематичних виставок. В селі 
Ільниця, Іршавського округу, хлі
бороби артілі ім. Першого травня 
беруть участь у читацьких конфе
ренціях. В колгоспі імені Леніна, 
села Береги, Берегівського окру
гу, проводяться голосні читання 
книг лауреатів Сталінських пре
мій.

Нові підприємства
З червня видала продукцію 

Бендерська шовкомотальна фаб
рика—перше підприємство нової 
галузі легкої промисловості Мол
давської РСР. Фабрика перероб
лятиме шовковичну сировину Мол
давії, півдня України і Ставро
польського краю. Тепер у Бенде
рах почалася підготовка до бу
дівництва одного з найбільших 
промислових підприємств Молда
вії—шовкоткацького комбінату.

Дар моряків-китобоїв
У Зоологічний музей Академії 

наук СРСР у Ленінграді достав
лено цінний вантаж. Він прибув з 
Одеси від моряків антарктичної 
китобійної флотилії .Слава*. Му
зей одержав унікальні експонати. 
Доставлено кістяк кашалота дов
жиною у вісімнадцять метрів. Че
реп його важить близько півтори 
тонни. Китобої прислали в дар 
музею кістяк кита-мінке, морсько
го ссавця, який рідко зустрічає
ться. Цей екземпляр являє вели
кий науковий інтерес. Доставлені 
20 екземплярів пінгвінів, колек
ція антарктичних риб, шкура і 
кістяк антарктичного тюленя.

Цехи художньої вишивки
На трикотажних підприємствах 

Харкова, Одеси, Миколаєва та ін
ших міст України створюються 
нові художні цехи. На Київській 
трикотажній фабриці ім. Р. Люк
сембург пущено в експлуатацію 
новий цех художнього оздоблення 
і вишивки шовкових трикотажних 
виробів і верхнього одягу з начіс
ного полотна. Тут встановлено 
триголовкові вишивальні автома
ти, які наносять візерунки най
складнішої конфігурації одночас
но на трьох виробах, забезпечую
чи їх високу якість.

На Волго-Донському каналі 
почалося шлюзування суден.

Щодня з різних кінців Волги 
прибувають вантажні судна, 
призначені для роботи на Вол
го-Донському каналі, а також 
дебаркадери для нових приста
ней пасажирських ліній. Почав
ся пропуск цих суден і дебар

Київ. Нові багатоповерхові будинки на Хрещатику.
Фото В. Сичова. Прескліше ТАРС.

Село, де кожний має 
семирічну або середню 

освіту
У селі Корабліно, Московської 

області, в сільгоспартілі „Красная 
звезла" всі колгоспники мають се
мирічну або середню освіту. Близь
ко 100 уродженців села дістали 
вищу освіту. Багато з них повер
нулися в Корабліно і працюють 
агрономами, лікарями, педагогами. 
Інженером по сільськогосподарсь
ких машинах повернувся в село 
Н. Давндов, бібліотекарем стала 
Н. Філатова.

Близько 40 колгоспників тепер 
продовжують вчитись в інститутах 
і академіях.

Для зоопарків країни
У Сталінабадський аеропорт 

прибули незвичайні пасажири. На 
борту літака, який прилетів з Хо- 
рога, були чотири барси, сибірсь
кі козероги, орли-бородачі. Після 
невеликого відпочинку їх наван
тажили на інший літак, де вже 
були дикі барани, бухарські оле
ні, джейрани, дикобрази, фазани, 
барсуки, орли-стерв'ятники. Всі ці 
звіри і птахи направлялися в Мос
ковський зооцентр. Мисливці Тад
жикистану цілий рік виловлюють 
і відправляють у зоопарки міст 
країни різних звірів і птахів.

Шкіра з нитового сала
Приморський шкіряно-взуттє

вий комбінат освоїв технологію 
виробництва нового виду шкіри. 
Сировиною для неї служить ки
тове сало. З сала кита під тис
ком видавлюють майже весь жир, 
що міститься в ньому, а спресова
ні волокна і сполучені тканини 
піддають хімічній обробці. Як по
казали випробування, з китового 
сала можна виготовити шкіру 
товщиною десятих часток мілімет
ра до кількох сантиметрів і най
різноманітніших сортів — замшу, 
шевро, хром, підошву і так далі. 
Сала одного кита вистачає на 
вироблення півтори-двох тисяч 
пар взуття. Своєю міцністю взут
тя з китової шкіри не поступаєть
ся перед виробами з кращих ви
дів шкіряних товарів.

ПЕРШІ ВАНТАЖІ
кадерів через шлюзи каналу з 
Волги на Дон.

По новій транспортній магіст
ралі має бути перевезена ве
личезна кількість різноманітно
го вантажу. З рік волзького 
басейну—кріпильний ліс для 
Донбасу, пиломатеріали і буді
вельний ліс—з різних пунктів

Нові вогнища культури
Один за одним у Калінінграді 

стають до ладу культурні закла
ди. Закінчено оздоблення будинку 
клубу трудящих Балтійського ра
йону. В парку культури і відпо
чинку імені Калініна відкрито бу
динок культосвітроботи і зелений 
театр на 1.200 місць. На велико
му озері в центрі міста споруджено 
другий яхтклуб. Закінчується бу
дівництво бібліотеки і кінотеатру. 
В цьому році Калінінград одер
жить 23 нових вогнища культури.

Сім‘я музикантів- 
колгоспників

В Богодухівському районному 
будинку культури. Харківської 
області, із звітним концертом вис
тупили колгоспники - музиканти 
сільгоспартілі ім. Хрущова і їх 
діги, які навчаються в колгоспній 
музичній школі. Найцікавішим був 
виступ сім'ї колгоспника Юрчен- 
ка. Батько, Андрій Микитович, 
грає на народних інструментах, 
син Михайло—на скрипці, Станіс
лав—на баяні, Микола—на банду
рі, дочка Любов—на домрі і форте
піано. З великим успіхом вони ви
конали „Пісню про Сталіна" і ін.

Для будівництва Палацу 
культури і науки у Варшаві

Колектив Прилуцького заводу 
будівельних машин (Чернігівська 
область) дістав почесне замовлен- 

| ня—виготовити розчинонасоси для 
будівництва Палацу культури і 
науки у Варшаві.

На адресу будівництва відван
тажено першу партію розчино
насосів.

Підземне зрошення
У колгоспі імені Сталіна (Дні

пропетровська область) створено 
першу в області дослідну ділянку 
підземного зрошення городів. На 
двох гектарах прокладено в землі 
близько 20 кілометрів дренажних 
керамічних труб, через які вода 
надходить безпосередньо до кор- 
невої системи рослин. Устаткова
на на березі Дніпра потужна на
сосна станція подала воду в сітку 
підземного зрошення.

(РАТАУ).

Волги і Ками з призначенням у 
порти Північного Кавказу, Азов
ського і Чорного морів. З боку 
Дону першими підуть судна, на
вантажені донецьким вугіллям.

У Цимлянському порту бу
дуть організовані великі пере
валочні пункти.

(ТАРС).



2 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Неділя, 8 червня 1952 р.

Партійне життя

Обмін досвідом партійної роботи
Недавно в колгоспі імені 18 

з'їзду ВКП(б) проведено семі
нар секретарів первинних пар
тійних організацій колгоспів, 
МТС 1 радгоспів району.

Завданням семінару було де
тально познайомитися з станом 
організаційно-партійної і масо
во-політичної роботи у партор- 
ганізації артілі імені 18 з’їзду 
ВКП(б) і обмінятися враження
ми і досвідом партійної роботи.

Секретарі парторганізацій 
уважно оглянули багатогалузе
ве господарство передового в 
районі колгоспу. Вони побува
ли на тваринницьких фермах, 
у полі, відвідали будівельні 
площадки, познайомились з тех
нічним оснащенням артілі. Теп
лою була зустріч секретарів 
парторганізацій з передовиками 
колгоспного виробництва.

Потім учасники семінару за
слухали доповідь секретаря 
парторганізації артілі імені 18 
з’їзду ВКП(б) т. Чередниченка. 
Він відзначив, що комуністи 
колгоспу невтомно борються за 
дальше організаційно-господар
ське зміцнення артілі і підне
сення добробуту хліборобів.

Головну увагу парторганіза-"* 
ція зосереджує на питанні ідео
логічного виховання трудящих. 
19 агітаторів ведуть масово-по
літичну роботу в бригадах, лан
ках, на фермах, в майстернях; 
мобілізовують хліборобів і тва
ринників на виконання зобо

Семінар партгрупоргів
Цими днями в клубі рудоре- 

монтного заводу відбувся семі
нар партгрупоргів міської пар
тійної організації.

Партгрупорги оглянули цехи 
і служби заводу, заслухали та 
обговорили доповіді партгру
поргів механозбирального та 
котельного цехів рудоремонт- 
ного заводу тт. Лук’янова та 
Зайченка.

В обговоренні доповідей взя
ли участь: секретар партбюро 
управління будівництва жител

Піднести рівень лекційної пропаганди
Понад чотири роки працює 

міське відділення товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань.

У складі Олександрійського 
відділення товариства є пред
ставники міського партійного 
активу, керівники партійних і 
радянських органів, інженери, 
вчителі, лікарі, агрономи, лю
ди різних спеціальностей.

З кожним днем зростає ак
тивність членів товариства. За 
чотири місяці 1952 року про
читано 260 лекцій. Створено 
сім секцій, які в 1952 році 
працюють краще, ніж у попе
редні роки.

Члени товариства регуляр
но, раз на місяць збираються 
на загальні збори, на яких об
говорюють питання поліпшен
ня лекційної пропаганди та 
слухають лекції для поповнен
ня своїх знань. Так, в цьому 
році на зборах товариства були 
заслухані лекції і доповіді чле

в’язань по вирощуванню висо
ких врожаїв сільськогосподар
ських культур і підвищенню 
продуктивності громадського 
тваринництва.

Всі члени і кандидати партії 
мають доручення і сумлінно їх 
виконують. За період від звіт
но-виборних зборів комуністи 
12 разів збиралися для обгово
рення важливих питань, залу
чаючи до цього широкий без
партійний актив колгоспу.

На семінарі з доповіддю про 
стан організаційно-партійної і 
агітаційно-масової роботи серед 
колгоспників артілі імені 
Сталіна, Бандурі вської сільра
ди, виступив секретар колгосп
ної парторганізації т. Зінченко.

В обговоренні порядку ден
ного взяли участь секретарі 
партійних організацій: радгоспу 
«Комінтерн» т. Кучерявий, ар
тілей імені Леніна т. Рож- 
ман, імені 18 партконференції 
т. Уманець, «Заповіт Леніна» 
т. Дубовик, Користівської МТС 
т. Фронтов та секретар РК 
КП(б)У т. бмелін.

Переконавшись у користі, 
секретарі первинних парторга
нізацій внесли пропозицію час
тіше практикувати проведення 
таких семінарів безпосередньо 
в партійних організаціях.

І. Філоненко, 
зав. відділом партійних, 

профспілкових і комсомольських 
організацій РК КП(б)У.

т. Лиженкін; партгрупорги: 
електростанції т. Кулеба, управ
ління будівництва жител Се- 
менівського тресту т. Га- 
цунаєв, автотранспортної кон
тори Семенівського тресту 
т. Корецький, Байдаківського 
вуглерозрізу т. Покасієв, шах
ти №3 т. Ірхін, секретар парт- 
бюро рудоремонтного заводу 
т. Коган, заступник секретаря 
партбюро шахти № 3 т. ПІемет 
та секретар міськкому КП(б)У 
т. Рижова.

нів товариства тт. Атанова, 
Харитонова, Львовського, Єрьо- 
міна «Про поліпшення роботи 
секції», «Про міжнародний 
стан», «Про критику і само
критику, як рушійну силу со
ціалістичного суспільства», «Но
вини в науці про всесвіт».

В цьому році члени това
риства провели велику роботу 
по відзначенню знаменних дат: 
100-річчя з дня смерті велико
го російського письменника 
М. В. Гоголя і 500-річчя з дня 
народження італійського пись
менника і художника Леопардо 
да Вінчі.

Для трудящих підприємств 
та установ, для студентів і уч
нів міста прочитано понад 40 
лекцій членів товариства про 
життя і діяльність письменни- 
ка-патріота М. В. Гоголя. Лек
ції читали члени літературної 
секції: тт. Шорсткий, Міхелє- 
ва, Чаговець, Вдовиченко. 15 
членів товариства прочитали

Ширити ряди учасників змагання 
на честь Дня шахтаря!

Зобов'язання колективу 
цегельного заводу

і Гідну зустріч Дню шахтаря 
готує колектив цегельного за- 

; воду №1. Підтримуючи почин 
гірників Байдаківського вугле- 

| розрізу, робітники, інженерно- 
! технічні працівники і службов- 
I ці нашого підприємства зобо
в’язались до 31 серпня вико
нати 9-ти місячний план, під
вищити продуктивність праці 
на 5 процентів, знизити собі
вартість продукції на 3 про-

I центи. Вирішено довести виро- 
: біток на пресозміну до ЗО ти- 
♦ сяч штук цегли, замість норми 

24 тисячі. Добитися зйому з 
, одного кубічного метра робо- 
і чого каналу печі 1.300 штук 

цегли на місяць.
Колектив удосконалює техно

логію (виробництва, готується 
до переходу на півавтоматичну 
різку цегли, наводить зразко
вий порядок і чистоту на під
приємстві.

У червні завод значно пере
криває встановлений план. Кра
щих показників домоглася змі
на т. Волока. Замість норми 
24 тисячі штук цегли вона 
формує 33 тисячі.

В. Сахацькнй, 
директор цегельного заводу №1.

лекції про життя і діяльність 
Леонардо да Вінчі.

Відділенням товариства була 
звернена увага на посилення 
педагогічної пропаганди. В 
школах міста створено і пра
цюють 11 батьківських лекто
ріїв. В батьківських лекторіях 
прочитано понад 70 лекцій на 
теми: «Про міжнародний стан», 
«В. І. Ленін та її. В. Сталін 
про комуністичне виховання 
підростаючого покоління», «Як 
допомагати дітям добре вчити
ся», «А. С. Макаренко про тру
дове виховання», «Фізичне ви
ховання в родині і в школі» 
та інші.

23 підприємства та установи 
підписали з міським відділен
ням умови на читання лекцій. 
Добре організовують аудиторії 
і тепло приймають лекторів 
трудящі Олександрійської бри
кетної фабрики, шахти № З, 
Байдаківського вуглерозрізу,

★
В Олександрійському буді

вельно-монтажному управлінні 
зразки самовідданої праці по
казує слюсар Олександр Тка- 
ченко. Він один з перших 
включився у змагання на честь 
шахтарського свята. Стахано- 
вець щодня дає 140—150 про
центів норми.

На знімку (зліва): О. Ткаченко.
* * *

Зміна, керована Анатолієм 
Цапенком. міцно тримає пере
хідний Червоний прапор шахти 
№3, завойований у соціаліс
тичному змаганні. Недавно 
т. Цапенка висунуто на поса
ду заступника начальника діль
ниці № 1. Гірники цієї дільни
ці готують гідну зустріч Дню 
шахтаря.
На знімку (справа): А. Цапенко. 

Фото Г. Танського.
*

У змагання вступають будівельники
І Готуючись достойно зустріти 
' шахтарське свято, колектив ро

бітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців уп
равління будівництва жител

■ тресту «Олександріявуглероз- 
1 різ» бере на себе такі соціа- 
, лістичні зобов’язання:

1. Виконати план будівель- 
1 но-монтажних робіт трьох квар

талів до Дня шахтаря.
2. Достроково, до 1 липня 

1952 року здати в експлуата
цію будинок дитячого садка.

3. Виконати дев’ятимісячний 
і план вводу жител.

4. Всі будівельні об’єкти зда
вати в експлуатацію не нижче, 
ніж добре.

Назустріч шахтарському святу
—Ділом відповімо на заклик 

трудящих Байдаківського вуг
лерозрізу, підготуємо достойні 
виробничі подарунки на честь 
Дня шахтаря,—так заявили пра
цівники автотранспортної кон
тори тресту «Укрвуглемонтаж».

Колектив контори зобов’я
зався виконати восьмимісячний 
план автоперевезепь до 25 серп
ня і знизити їх собівартість на 
5 процентів. Понад план капі
тально відремонтувати 2 авто
машини і 3 автомобілям зроби

міськзмішторгу, артілі «Черво
на вишивальниця», шахти № 2, 
артілі «Червоний тесляр» та 
багатьох інших. Систематично 
відбуваються лекції в учитель
ському лекторії та лекторіях 
медпрацівників, агролісомеліо
ративного і культосвітнього тех
нікумів, педучилища. Днями 
розпочав роботу лекторій рай
кому профспілки вугільників.

У зв’язку з річницею вихо
ду в світ праць її. В. Сталіна 
про мовознавство прочитано 
лекції на тему «Вчення її. В. 
Сталіна про мовознавство». 
Лекції читали на цю тему тт. 
Пономаренко, Вдовиченко та 
інші.

Однак в нашій роботі є ряд 
істотних недоліків. Досі зали
шається низькою активність 
деяких членів товариства. З 
лекціями виступають лише 40 
—50 процентів їх. Тт. Грицен
ко, Запорожченко, Жалдак, 
Шевелюк та інші останнім ча
сом зовсім не виступають з 
лекціями.

5. Підвищити продуктивність 
праці одного будівельно-мон
тажного робітника на 5 про
центів вище планової.

6. Знизити собівартість бу
дівництва на 3 проценти.

Колектив взяв на себе інші 
зобов’язання по впровадженню 
передових методів роботи,—ме
ханізації трудомістких Про
цесів, підвищенню культури бу
дівництва, поліпшенню куль
турно-побутових умов трудя- 

I Г. Беренштам,
начальник будівельного 

управління.
А. Черняк, 

секретар парторганізації.
І. Челапко, 

голова будівельного комітету.

ти середній ремонт. Зекономи
ти 3 проценти пального і мас
тила. Заощадити 60 тисяч кар
бованців.

Своє слово транспортники 
по-бойовому здійснюють. Водії 
Павло Покора, Яків Сапожни- 
ков, крановщик Лука Коропов- 
ський, токар Федір Бондаренко, 
зобов’язання давати 150 про
центів норми, значно переви
конують.

П. Болдирев, 
секретар парторганізації.

Уповноважені тт. Зубаненко, 
Ярош, Шевелюк, Шевченко не 
вважають навіть за потрібне 
відвідувати наради, засідання, 
збори членів товариства.

Керівник промислово-тран
спортної секції т. Борушек 
досі не налагодив роботи сек
ції, тому з лекціями перед 
трудящими виступає лише не
значна частина інженерно-тех
нічних працівників міста.

У нас є всі можливості знач
но піднести рівень лекційної 
пропаганди. Провідна роль у 
цьому належить партійним ор
ганізаціям. Вони повинні поси
лити керівництво і допомогу 
лекторам' і відділенню в цілому.

Немає сумніву, що під керів
ництвом партійних організацій 
ми ближчим часом доб’ємося 
поліпшення лекційної пропа
ганди в нашому місті.

0. Жарій, 
голова правління міського 
відділення товариства для 

поширення політичних 
і наукових знань.
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

Вміло поєднувати роботи по догляду 
за посівами з підготовкою до жнив

Готуємось до збирання врожаю

Назустріч Дню залізничника

За першість у змаганні

Почесні зобов'язання взяли 
на себе хлібороби бандурівсь- 
кого колгоспу імені Сталіна. 
Цього року вони змагаються за 
20 центнерів озимини, за 350 
центнерів цукрових буряків з 
кожного гектара посіву, за ви
сокі урожаї всіх інших сільсь
когосподарських культур.

Трудівники артілі докладають 
багато зусиль, щоб зразково 
обробити і доглянути посіви. 
Рільничі бригади Одарки Портас 
та Йосипа Мірошниченка вже 
завершили проривку цукрових 
буряків і кукурудзи, проведено 
механічне підпушування між
рядь всіх просапних культур. 
Зараз проходить прополка та 
проривка посівів, розпочато під
живлення цукрових буряків.

Колгоспні майстри посилю
ють темпи підготовки збираль
них машин і інвентаря. У пер
шій рільничій бригаді ковалі 
Іван Бережний та Семен Буль
ба відремонтували 7 жаток-са- 
москцдок і приступили до ре
монту молотарки МК—1100».

Комбайнер Олександрійської 
МТС Павло Литвинов зобов'я
зався цього року комбайном 
«Комунар» за 20 робочих днів 
скосити 380 гектарів та намо
лотити 7.600 центнерів хліба,

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід проривки цукрових буряків, 
підпушування кормових корнеплодів да кормових баштанних культур, косовицю 

сіяних трав та силосування кормів у колгоспах району станом на 5 червня 1952 року 
(в процентах до плану)
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імені Сталіна ім. Володимира Ульянова 62 50 24 0
(Бандурівка) 1СО 100 15 0 „Перше травня" 60 86 31 0

ім. Ворошилова 1ОО 63 27 0 ім. Молотова 60 0 7 0
імені Калініна 1ОО 60 68 0 ім. Щорса 50 100 18 0
ім. 18 партконференції 100 53 38 68 ім. 12-річчя Жовтня 50 0 7 0
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 91 0 20 0 „Шлях до комунізму" 45 18 26 85
ім. Будьонного 86 40 8 0 ім. Рози Люксембург 40 73 50 0
„Заповіт Леніна" 85 66 20 23,7 „Жовтень" 26 70 17 0
імені Леніна 83 40 23 6 „Оборона країни" 0 66 10 3,4
ім. Жданова 72 88 26 0 „Шлях до соціалізму" ■—, 64 31 9
імені Сталіна (Вороши- „Комунар" — 25 12 17

ловка) 72 50 37 0 ім. Хрущова — 0 20 0
ім. Енгельса 70 100 20 0 По КористІвськІЙ МТС 72 57 20,4 3,9
ім. Карла Маркса 67 70 11 0 По Олександрійській МТС 71 48 25 14
ім. Петровського 65 100 10 0 По РАЙОНУ 72 52 22,8 9

1000 Героїв Соціалістичної Праці— 
трудівників сільського господарства України

Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 4 червня 1952 
року почесне звання Героя Со
ціалістичної Праці присвоєне 
Ганні Павлюк, свинарці кол
госпу імені Сталіна, Ужгород
ського округу, Закарпатської 
області, яка виростила у мину
лому році від 10 свиноматок 
по 25 поросят. Тепер на Ук
раїні налічується 1000 передо
виків сільського господарства, 
яким за успіхи в одержанні 
високих урожаїв і високої про
дуктивності тваринництва при
своєно званпя Героя Соціаліс
тичної Праці.

В 1947 році на Україні було 
лише 11 передовиків, які пер
шими були удостоєні цього по

Злагоджено працюють і майстри 
другої рільничої бригади Ми
кола Сидорський та Михайло 
Губа.

У всіх рільничих бригадах 
підготовляються токи, майдан
чики та приміщення для су
шіння і зберігання зерна.

Правління артілі розробляє 
план збирання врожаю і хлі
бозаготівель. Планом передба
чається завершити жнива і хлі
бозаготівлі раніше державних 
строків.

Постанова травневого Плену
му ЦК ІШ(б)У «Про підсумки 
весняної сівби і заходи по дог
ляду за посівами, підготовці і 
проведенню збирання врожаю 
зернових та інших сільськогос
подарських культур у 1952 ро
ці» викликала нову хвилю пат
ріотичного піднесення серед 
хліборобів. Вони посилюють 
темпи і якість обробітку посі
вів та ремонту збирального ін
вентаря.

Г. Дааніченко,
колгоспник.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОМБАЙНЕРА ЛИТВИНОВА
зекономити 200 кілограмів паль
ного і після збирання врожаю 
здати комбайн на садибу МТС 
в доброму стані.

Щоб виконати це зобов'язан
ня, т. Литвинов подбав про 

чесного звання. Серед них: 
Парасковія Ангеліна, Марія Ге- 
та, Марко Озерний, Марія Ли- 
сенко, Агрипина ІІармузіна, 
Марія Цельора. За п'ять років 
кількість Героїв Соціалістичної 
Праці в республіці зросла май
же в сто разів.

Передові люди сільського гос
подарства, Герої Соціалістичної 
Праці постійно добиваються ви
соких показників не тільки на 
ділянках своєї роботи, але й 
сперше борються за те, щоб їх 
успіхи стали надбанням всіх 
рільничих і тракторних бригад, 
всіх механізаторів і тварин
ників.

Про велике поширення і 
впровадження досвіду Героїв

Узбецька РСР. На широких по
лях укрупненого колгоспу імені 
Сталіна Ургутського району виз
ріває багатий урожай.

На знімку: колгоспники Адил 
Султанов (справа) і Хазрагкул 
Мухтаров оглядають озиму пше
ницю. Фото А. Кузьменка. 

Прескліше 'ГАРС.

вчасний ремонт агрегату, удос
коналив ряд процесів і недавно, 
першим серед комбайнерів МТС, 
виїхав до колгоспу імені Карла 
Маркса.

І. Шорін.

Соціалістичної Праці свідчить 
те, що за післявоєнні роки в 
сотнях МТС і радгоспів і майже 
в 2500 колгоспах стало понад 
44 тисячі передовиків, удостоє
них урядових нагород. У сіль
госпартілі ім. Чкалова, Ново- 
Московського району, Дніпро
петровської області, 16 колгосп
никам присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці, а 234— 
нагороджені орденами і меда
лями Радянського Союзу. В 
ордена Леніна колгоспі імені 
Леніна, Чемеровецького райо
ну, Кам'янець- Подільської об
ласті, золоту зірку на грудях 
носять 11 колгоспників, а ор
дени і медалі—понад 250 чо
ловік. (РАТАУ).

На початку травня до на
чальника майстерні 11 дистан
ції служби колії т. Губарєва 
звернувся старший слюсар Іван 
Яковлсв.

- Ми вирішили розпочати 
змагання па честь Дня заліз
ничника,—сказав він.— Кож
ний вже підрахував свої мож
ливості. Треба лише оформити 
це належним порядком.

—От і добре, зробимо,—від
повів т. Губарєв.

З цього приводу негайно бу
ли скликані робітничі збори. 
Ковалі, молотобойці, слюсарі, 
електрозварники тут же уклали 
між собою договори на соціа
лістичне змагання, взяли під
вищені зобов'язання.

Для кращого ведення обліку 
змагання було вирішено завес
ти книгу, куди б щодня запи
сувати, яку продукцію, скіль
ки і якої якості виготовив той 
чи інший робітник.

Відтоді колектив майстерні 
став трудитись ще наполегли
віше. Робітники ущільнили 
свій робочий день, вишукува
ли шляхи підвищення про
дуктивності праці.

В ковальському цеху довгий 
час простоював без дії спрацьо
ваний фракційний молот. На 
нього звернув увагу досвідче
ний коваль Сергій Куликов.

—Цей молот можна ще ви

Листи до редакції 
„Завтра видамо гроші"

З 27 травня по 9 червня в 
управлінні будівництва жи
тел тресту «Олександріявугле- 
розріз»,де я працюю фрезеру
вальником, надали мені черго
вий відпуск. З наказом про від
пуск я звернувся до головного 
бухгалтера управління т. Яро
вого, який сказав мені: «Завт
ра видамо гроші». Коли я при
йшов «завтра», знову почув 
таку ж відповідь: «Завтра ви
дамо гроші». І так від сьогод
ні до завтра зволікали видачу 
грошей до 2 червня.

Ні втручання міськирокура-

Більше уваги дитячим яслам
В колгоспі імені Хрущова ор

ганізовані дитячі ясла. Зранку 
і до пізнього вечора в них пе
ребувають діти, матері яких 
працюють в полі.

Але правління колгоспу не
достатньо дбає про дітей. Страву 
готують несмачну. Часто про
дукти для ясел відпускають 
неякісні.

Робітники допомагають хліборобам
Працівники автоколони «Со- 

юззаготтранс», виконкому рай
онної Ради депутатів трудящих 
та робітники деревообробних 
майстерень подали допомогу 
колгоспу імені Хрущова у про

ПО ДВІ
Злагоджено працює на обро

бітку посівів в колгоспі «Жов
тень» ланка Марії Туз.

Всі колгоспниці ланки на 
проривці кукурудзи і соняш-

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети «Більшовиць

ка правда" надійшов лист від 
громадян села Протопопівки, в 
якому розповідалось про погану 
роботу кіномеханіка т. Тарасенка. 

користати, заявпв він товари
шам.

Недовго роздумуючи, тов. 
Куликов разом з іншими ро
бітниками почав ремонтувати 
механізм. Старі деталі заміни
ли новими, дещо реконструю
вали. Замість втулок, у яких 
обертався вал шківа, були встав
лені шарикові підшипники.

Незабаром молот почав діяти. 
Продуктивність праці ковалів 
відразу зросла на 50 процентів.

Якщо раніше коваль Сергій 
Кулпков з молотобойцем Олек
сандром Додатком виконували 
виробниче завдання на 110 
процентів, то тепер їх виробі
ток набагато перевищує півто
ри норми.

У творчому пориві не відстає 
і старший слюсар Іван Яков- 
лєв. Він зробив пристосування, 
з допомогою якого значпо при
скорив виготовлення скоб, пот
рібних для ремонту шпал. Цю 
продукцію він випускає тільки 
відмінної якості.

На дошці показників щодня 
можна бачити цифри: 140,154, 
160, 192... Такі наслідки дійо
вого змагання.

—У нас всі перевиконують 
зобов'язання,—стверджує на
чальник майстерні т. Губарєв, 
—бо кожний бореться за пер
шість.

С. Міркотан.

тури, пі будівельного комітету 
не допомогли мені одержати 
гроші за відпуск. Правда, відо- 

; мість па виплату грошей бух
галтер склав, а грошей я й до
сі не одержав.

Такі випадки, коли робітни
ки з вини Ярового гроші за 
відпуск одержують в кінці від
пуску, непоодинокі в нашому 
управлінні. Але вони чомусь 
проходять безкарно бюрократу 
Яровому.

В. Колоджеєв, 
фрезерувальник будівельного 

управління.

Голова колгоспу т. Тараненко 
пообіцяв відпускати потрібні 
продукти, та поки що їх не
має. Не придбали тут й ігра
шок для дітей.

Правлінню колгоспу слід біль
ше приділяти уваги дитячим 
яслам.

М. Мусулега, колгоспниця.

полюванні посівів від бур'янів.
Силами робітників за один 

день прополено і прорвано со
няшника 10,5 гектара та льо
ну більше 50 гектарів.

В. Маковецька.

НОРМИ
ника виконували завдання на 
200—220 процентів. Це сприя
ло достроковому завершенню 
цих робіт.

І. Романов.

Як повідомили редакцію, факти, 
наведені в листі, ствердились. 
Кіномеханіку Тарасенко оголоше
но сувору догану і поперед
жено.
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Спростовання ТАРС Життя Жака Дюкло в небезпеці
Французьке агентство Франс 

Пресе з посиланням на захід
нонімецький фашистський ли
сток «Дер Пілезір» поширює 
повідомлення про те, що ніби
то мала місце заява Голови 
Ради Міністрів СРСР 11. В. 
Сталіна кореспондентам газети 
«Кур'єр Варшавський» і поль
ського агентства преси віднос
но встановленого польсько-ні

По нашому місту
Кінолекторій

В літньому кінотеатрі від
крився лекторій. Тут чита
ються лекції на політичні, 
природничо-наукові і еконо
мічні теми. Читають їх чле
ни товариства для поширен
ня політичних і наукових 
знань.

Тут прочитано лекції на

„Вікна
Так називаються спеціаль

ні вітрини, на яких вивіше
но матеріали з газет і жур
налів, присвячених злободен
ним політичним темам.

З „Вікон ТАРС" гірники 
шахти № 3 дізнаються про 
хід спорудження будов ко
мунізму, про виробничі ус-

Перемога футбольної команди „Шахтар
На міському стадіоні від

бувся футбольний матч на 
першість республіканського 
добровільного спортивного 
товариства^„Шахтар“.

Спортивні змагання з
У минулому році в обласних 

змаганнях з баскетболу команда 
добровільного спортивного това
риства „Шахтар" завоювала пер
ше місце і стала чемпіоном Кіро- 
воградщини. Відповідно до поло
ження в цьому році змагання на 
першість в області проходитимуть 
в Олександрії, в яких візьмуть 
участь найсильніші баскетбольні 
команди.

Честь нашого міста у змаган
нях захищатимуть чоловічі коман
ди „Шахтар" та учнівська збірна; 
жіночі—добровільного спортивно- 

мецького кордону по лінії Одер' 
Пейсе.

ТАРС уповноважений заяви
ти, що ніякої заяви про кор
дони Польщі або про будь-що 
інше ні кореспондентам поль
ських газет, ні будь-кому ін
шому И. В. Сталіним не ро
билось і що опубліковане агент
ством Франс Пресе повідомлен
ня є цілковитою вигадкою.

теми: „Новий етап антиімпе
ріалістичної боротьби наро
дів Середнього і Ближнього 
Сходу", „Імперіалісти США 
—палії нової війни" і ін.

Лекції супроводжуються 
показом кінофільмів.

ТАРС'
піхи трудящих нашої країни 
і країн народної демократії, 
рух народів за мир в усьо
му світі.

Окремі вітрини показують 
звіряче обличчя американо- 
англійських імперіалістів— 
цих новоявлених претенден
тів на світове панування.

<«

Грали дніпропетровська 
команда „Горняк" та олек
сандрійська „Шахтар". Матч 
закінчився перемогою олек- 

1 сандрійців з рахунком 11:0.

баскетболу І волейболу
| го товариства „Іскра" (культос

вітній технікум) і шкільна збірна. 
У змаганнях на першість мають

5 взяти участь 21 команда нашої 
області.

Змагання з баскетболу почина
ються сьогодні на стадіоні „Шах
тар" і триватимуть до 15 червня.

З 15 по 21 червня в Олександ
рії проходитимуть змагання на 
першість в області з волейболу, в 
яких візьмуть участь 18 команд.

Я. Шкловський, 
голова міського комітету 

; в справах'фізкультури й спорту.

25 травня в Москві закінчились 
• змагання на першість Європи з 

баскетболу для жіночих команд. 
Всі зустрічі проходили в наполег
ливій боротьбі за почесне звання 
чемпіона Європи. Двічі підряд 
команда Радянського Союзу вий
шла на перше місце і завоювала 
звання чемпіона Європи з баскет
болу. Друге місце зайняла коман
да Чехословаччинн, трете—коман
да Угорщини.

На знімку: момент гри в час 
і зустрічі між командами СРСР і 

Польщі.
| Фото В. Савостьянова. 

Прескліше ТАРС.

Вирощування 
цитрусових 
у радгоспах

Рік у рік радгоспи України 
збільшують кількість цитрусо
вих насаджень. У траншеях 
господарств зараз в близько 
4000 дерев лимона і апельсина. 
Для одержання власного садів- 
ного матеріалу вперше закла
дено близько 1000 лимонних 
живців місцевих цитрусових. 
У цьому році для розширення 
цитрусових плантацій радгос
пам асигновано більш як 500 
тисяч карбованців.

(РАТАУ).

ПАРИЖ. (ТАРС). Газета „Юма- 
ніте" опублікувала таке повідом
лення під заголовком „Життя Жа
ка Дюкло в небезпеці":

Тов. Андре Стіль, який перебу
ває в ув'язненні, надіслав 1 черв
ня слідчому Жакіно листа, з яко
го ми наводимо основні витяги.

Існує величезна небезпека, пи
ше Андре Стіль. яку повинен 
усвідомити кожний француз: ті, 
хто арештував Жака Дюкло і 
тримає його в своїй владі в тюрмі, 
близько 2 років тому інспірували, 
а потім покрили жахливий замах, 
під час якого в Дюкло в Оші бу
ла кинута граната. Це—ті самі 
особи, які стояли за мерзенною 
кампанією закликів до вбивства, 
кампанією, провадженою проти 
нашого товариша брудним листом 
колонізаторів газетою „Кліма".

До цього слід додати, що діячі 
Віші, які керують урядом, і, зо
крема, п. Піней, що був членом 
національної ради при Петені, 
засуджений за здобуття незакон
них прибутків, друг Фландена, 
який надіслав у свій час телегра
му Гітлеру, не прощають Жаку 
Дюкло того, що 10 липня 1940 
року він разом з Морісом Торе- 
зом підписав заклик (тобто зак
лик до боротьби проти гітлерів
ських окупантів. -Ред.). а також 
того, що під час окупації йому 
вдалось врятуватися від гестапо 
і поліції Віші, в той час як він 
був визначним організатором ру
ху опору на нашій території.

І хто може хоч трохи бути 
спокійним в той момент, коли 

1 Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

Олександрійський міський фінансовий відділ повідомляв, 
що на підставі інструкції НКФ СРСР від 8 жовтня 1943 року

№ 660 „Про порядок проведення податкового обліку" з 15 червня
1952 року в місті Олександр.! та міських селищах Димитрово, Ок
тябрське і Перемога буде проводитись додатковий облік джерел дохо- 

I ду від сільського господарства.
Керівники будинкоуправлінь. коменданти будинків та всі при

ватні домовласники повинні заповнити та подати картки податкового 
обліку ф. № 2 міськфінвідділу до 16 червня 1952 року.

Особи винні в поданні карток ф № 2 з явно невірними відомос
тями. притягаються до кремінальної відповідальності.

Картки податкового обліку ф. № 2 можна одержати і здати на 
приймальних пунктах які розташовані:

1. В конторі колгоспу ім. Леніна.
2. В приміщенні бригади колгоспу ім. Леніна (провулок Кірова, 10).
3. В конторі артілі „Червона вишивальниця".
4. В Димнгровській селищній Раді.
5. В Октябрській селищній Раді.
Пункти працюватимуть щоценно з 12 по 16 червня 1952 рзку 

з 9 годин ранку до 6 годин вечора. МІськфінвіддІл.

1 генерал Ріджуей, бактеріологіч
ний убивця, який несе відпові
дальність за катування і вбивства 
військовополонених у Кореї, при
був сюди, щоб керувати на місці 
здійсненням жорстокої політики 
репресій, яка йому потрібна для 
швидкого розв'язування війни!

... Є підстави побоюватися 
найгіршого, якщо об'єднані дії 
народних мас не будуть досить 
сильними, щоб добитися швидко- 

; го звільнення Жака Дюкло. Доб- 
! ре відомі прийоми, якими корис- 
| туються фашисти, щоб „збутися" 

патріотів, зокрема керівників ро- 
I бітничого класу, коли їх трима- 
I ють у тюрмі: убивства, замаско

вані під самогубство, отруєння і 
' т. д. Вони не зуміли зробити 
; цього з Жаком Дюкло під час
■ війни. Вони промахнулися в Оші. 
. Вони хотіли б добитися мети цьо

го разу...
Тут, поряд з нашим дорогим 

Жаком, у щоденному контакті з
■ ним, я особливо почуваю небез- 
. пеку, яка йому щохвилини загро- 
I жує. Ось чому я вважаю, що 
і найстійним обов'язком кожного

патріота, кожного прихильника 
миру, кожного трудящого і в 
першу чергу кожного комуніста 
є не втрачати жодної хвилини. 
Необхідно могутніми діями мас 
добитися звільнення Дюкло, пока
зати людям війни, що не можна 
безкарно посягати на керівників 
найбільшої партії Франції, партії 
робітничого класу, національної 
незалежності і миру, партії Морі- 
са Тореза.

Олександрійське педагогічне 
училище 

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
на перший курс на 1952—1953 навчальний рік 

Педучилище має відділи: 
шкільний та дошкільний

Строк навчання: на шкільному відділі— 
І 4 роки, на дошкільному відділі—3 роки.

На перший курс шкільного і дошкільного 
відділів приймаються громадяни СРСР віком 
від 14 до ЗО років з освітою аа 7—8 класів.

Вступники складають екзамени: з україн
ської мови та літературного читання (письмо
во й усно), з російської мови та літературного 
читання (письмово й усно), арифметики, ал
гебри й геометрії (письмово й усно), Консти-

> ту ції СРСР та УРСР (усно).
Особи, які закінчили 7 класів з оцінкою 

,5* приймаються до училища без екзаменів.
Заяви про вступ приймаються з 1 червня 

| до 31 липня 1952 року (особисто або пош
тою). До заяви на ім'я директора педучилища 

І додаються такі документи:
а) Свідоцтво про освіту (в оригіналі).
б) Свідоцтво про народження (в оригіналі).
в) Автобіографія.
г) Довідка про стан здоров'я.
д) Три фотокартки з власноручним підписом.
Вступні екзамени з 1 до 20 серпня. 

Початок навчання 1 вересня.
Педучилище забезпечує слухачів гурто- і 

житком та стипендією на загальних підставах. ;
Адреса училища: м. Олександрія, Кірово- І 

Іградської області, вул. Діброви, 19.
ДИРЕКЦІЯ.

------------- .і ^) 

Олександрійське 
гірничопромислове училище № 1 

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1952—1953 навчальний рік

В училище приймаються юнаки і дів
чата від 15 до 17 років з освітою 4—7 
класів. Училище готує кваліфікованих ро
бітників таких спеціальностей: токарів по 
металу, машиністів екскаваторів, ковалів 
вільної ковки, шахтних електрослюсарів і 
електрогазозварників. На токарів по мета
лу приймаються дівчата віком від 15 до 
16 років з освітою 4—7 класів. На ковалів 
вільної ковки приймаються юнаки віком 
16—17 років з освітою 7 класів. На маши
ністів екскаваторів, шахтних електрослю
сарів і електрогазозварників приймаються 
юнаки віком 17 років з освітою 7 класів.

Строк навчання 2 роки.
Ті, що вступають здають перевірочні іспити 

з російської мови і математики. Навчання в 
училищі безкоштовне. Учні забезпечуються 
харчуванням, форменими обмундируванням, 
взуттям, білизною, підручниками і гуртожитком.

Початок занять з 1 вересня.
До заяви додаються такі документи:
1. Свідоцтво про народження. 2. Свідоцтво 

про освіту. 3. Довідка про стан здоров'я. 
4. Довідка 8 місця проживання. 5. Автобіогра
фія. 6. Три фотокартки.

Прийом заяв з 1 червня до 1 липня 
1952 року.

Адреса училища: м. Олександрія, селище 
Октябрське.

ДИРЕКЦІЯ.
<§>■—=..... т.................... ф

Олександрійський агролісомеліоративний технікум
Оголошує набір студентів 
на 1-й курс технікуму на 1952—1953 

навчальний рік
Технікум готує техніків-агролісомеліораторів з се

редньою ОСВІТОЮ.
| І Строк навчання—4 роки.

( До технікуму приймаються громадяни віком від 14 до ЗО 
років 8 освітою в обсязі 7 класів.

Вступники складають екзамени з української і російської 
і мов, математики, Конституції СРСР в обсязі семирічки.

Особи, що одержали свідоцтво про закінчення семирічної 
школи в 1951 і 1952 рр. та нагороджені похвальними грамотами 
(відмінники), приймаються до технікуму без екзаменів

Заяви про вступ приймаються з 1-го червня до 31 липня 
1952 року, здаються особисто або надсилаються поштою.

До заяви додаються такі документи:
1. Свідоцтво про освіту (тільки в оригіналі);
2. Свідоцтво про народження (в оригіналі) або паопорт 

(пред'являється особисто);
3. Автобіографія;
4. Три фотокартки (знімки без головного убору розміром 

3x4 см.);
5. Довідка про стан здоров'я і відсутність хвороб, пере

шкоджаючих вступові до даного учбового закладу;
5. Для військово-зобов'язаних запасу—військовий білет, для 

осіб признвного віку—приписне свідоцтво (пред'являю
ться особисто);

7. Довідка 8 місця проживання.
Вступні екзамени проводяться ,8 1-го по 20-е серпня.
Особи, що закінчили 8 і 9 класів середньої школи, прий- 

| маються на 1-ий курс технікуму на загальних підставах. 
Початок навчання 1-го вересня.
Технікум забезпечує студентів стипендією та гуртожитком.
При технікумі є їдальня і учбово-дослідне господарство. 
Адреса технікуму: м. Олександрія, Кіровоградської області, 

вулиця Діброви, № 71. ДИРЕКЦІЯ.

БК—03909,Адреса редакції: м. Олекоаидрія, КІроноградської області, вулиця Щрвчеика, 80.Зам. М 68. Т. 5.000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі м. Олександрів, вул. Шевченка, 57.



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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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СЬОГОДНІ В Н ОМЕРІ:
ПЕРЕДОВА: Вище рівень ідеоло

гічної роботи.
До 10-річчя видання книги товариша 

Й. В. Сталіна „Про Велику Вітчиз
няну війну Радянського Союзу* 
(1 стор.).

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ (2 стор.).
Український народ таврує ганьбою 

американських недолюдків (2 стор.).
Шириться соціалістичне амагання 

на честь шахтарського свята (2 стор.).

Тісніше співдружність рільничих і 
тракторних бригад (3 стор.).

В. Юннченко. — Єдине прагнення 
(З стор.).

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ (3 стор.).
Федір Гладков.—Про один ганеб

ний пережиток (3 і 4 стор.).
В. Леснтьев.—Вчасно будувати тва

ринницькі приміщення (4 стор.).
Комюніке Всесвітньої Ради Миру 

(4 стор.).
Міжнародний огляд (4 стор.).

Вище рівень ідеологічної роботи
Більшовицька партія, това

риш Сталін завжди приділяли 
і приділяють виключну увагу 
ідеологічній роботі партійних 
організацій, комуністичному ви
хованню радянського народу. 
Постанова Центрального Комі
тету ВКП(б) в ідеологічних пи
таннях, а також проведені за 
вказівками і з безпосередньою 
допомогою товариша Сталіна 
дискусії в ряді галузей науки, 
забезпечили піднесення ідео
логічної роботи, завдали нищів
ного удару по ворожих марк
сизмові поглядах і теоріях, по 
безідейності і аполітичності, по 
націоналістичних і космополі
тичних вилазках в галузі на
уки, літератури і мистецтва.

Озброєні історичними поста
новами Центрального Комітету 
ВКП(б) в ідеологічних питан
нях, геніальними працями то
вариша Сталіна в питаннях мо
вознавства, партійні організації 
міста й району за останній час 
поліпшили ідеологічну роботу. 
Зріс рівень марксистсько-ле
нінського навчання кадрів. По
літичною освітою охоплені не 
тільки комуністи, а й безпартій
ні активісти—вчителі, лікарі, 
інженерно технічпі працівники ( 
та спеціалісти сільського гос
подарства, роль яких на всіх 
ділянках господарського і куль
турного будівництва значно 
зросла.

Добре працюють гуртки по 
вивченню «Короткого курсу іс
торії ВКП(б)» при парторгані- 
заціях рудорсмонтного заводу, 
(пропагандист т. Гурза), 11 ди
станції служби колії (пропаган
дист т. Северін), колгоспу іме
ні 18 партконферепції (пропа
гандист т. Кравченко), 18 
з'їзду ВКП(б) (пропагандист т. 
Слюсаренко). Тут політична ос
віта в центрі уваги партійних 
організацій.

Партійні організації міста й 
району, поліпшуючи постанов
ку всієї ідеологічної роботи, 
домоглися і деякого підвищен
ня рівня лекційної пропаганди. 
Лекторськими групами міськ
кому та райкому КІІ(б)У, від
діленнями товариства для по
ширення політичних і науко
вих знань за 5 місяців прочи

До 10-річчя видання книги товариша Й. В. Сталіна 
„Про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу"

10 червня минуло десять ро
ків з дня виходу в світ книги 
товариша ЇЇ. В. Сталіна «Про 
Велику Вітчизняну війну Ра
дянського Союзу». Класична 
праця, яка геніально узагаль
нює величезний політичний, 
воєнний і господарський досвід 
Радянської держави, відіграла 
винятково важливу роль у до
сягненні всесвітньо-історичної 
перемоги нашого народу і його 
Збройних Сил над ворогом.

Видатний твір марксистсько-

тано 694 лекції на теми: «Ста
лінська дружба народів—дже
рело сили і могутності радян- 
кої соціалістичної Батьківщи
ни», «Радянський патріотизм і 
пролетарський інтернаціона
лізм», «Критика і самокритика 
—рушійна сила соціалістично
го суспільства», «Сталінські 
будови комунізму», «Про між
народний стан» та лекції з іс
торії та теорії більшовизму.

Поліпшилась робота серед 
інтелігенції, підвищилась її ак
тивність. Понад 700 учителів, 
лікарів, інженерно - технічних 
працівників та спеціалістів сіль
ського господарства міста і 
району ведуть агітаційну робо
ту серед населення.

Проте ми ще маємо ряд іс
тотних недоліків в ідейному 
вихованні трудящих. Незадо
вільно працюють гуртки по 
вивченню «Короткого курсу 
історії ВКП(б)» при парторга- 
нізаціях міського колгоспу іме
ні Леніна, Олександрійського 
будівельно-монтажного управ
ління, села Протопопівки. Тіль
ки внаслідок незадовільного 
керівництва і контролю збоку 
партбюро Олександрійського бу- 

; дівельпо-монтажного управлін
ня і його секретаря т. їїетрн- 
вайла розпався гурток по вив
ченню біографії її. В. Сталіна. 
Тут незадовільно працюють і 
комсомольські гуртки. Погано 
працюють гуртки в комсомоль
ських організаціях колгоспу 
імені Енгельса, імені Володи
мира Ульянова, кінзаводу та 
інших. А міськком та райком 
ЛКСМУ займають чомусь пози
цію невтручання і не вживають 
заходів для піднесення полі
тичної освіти серед молоді.

Не можна миритися і з таким 
становищем, коли окремі пер- 

і винні парторганізації продов
жують по-старому керувати ос
вітою, глибоко не вникають в 
роботу політшкіл, гуртків, по
літичної самоосвіти кадрів і не 
вживають дійових заходів до 
поліпшення справ.

Через відсутність належного 
керівництва і контролю збоку 
первинних парторганізацій, а 
також відділів пропаганди і 
агітації міськкому і райкому

ленінської науки, книга това
риша її. В. Сталіна «Про Ве
лику Вітчизняну війну Радян
ського Союзу» видавалася в 
СРСР 369 раз 65 мовами. Її 
тираж перевищує 21 мільйон 
570 тисяч примірників. П'яте 
видання книги містить усі вис
тупи товариша ІІ. В. Сталіна 
періоду Вітчизняної війни, 
починаючи з промови, виголо
шеної по радіо 3 липня 1941 
року. Історичні сталінські до
повіді в роковини Великої 

КП(б)У частина комуністів, як 
наприклад, тт. Войтенко та 
Яровий з парторганізації кол
госпу ім. Хрущова, голова кол
госпу т. Ковбасенко, комуністи 
тт. Зіманов, Луньов з партор
ганізації контори залізничного 
транспорту та багато інших, 
які повинні підвищувати ідей
ний рівень самостійно, працю
ють безпланово, від випадку 
до випадку.

Лекційна пропаганда розгор
нута ще недостатньо. Мало чи
тається лекцій з історії і тео
рії більшовизму, про дружбу 
народів, про радянський пат
ріотизм. Багато недоліків в ро
боті мас, міське відділення то
вариства для поширення по
літичних та наукових знань. 
Частипа членів товариства зов
сім не виступають з лекціями, 
незадовільно працює промис
лово-транспортна секція, лек
ції деяких членів товариства 
не обговорюються на секціях. 
Окремі секретарі парторганіза
цій не дбають про організацію 
лекцій серед трудящих. Зовсім 
занедбана робота районного 
відділення товариства для по
ширення політичних і науко
вих знань.

Значна частина створених 
агітпунктів міста і району не 
працюють. Сільські, колгоспні 
клуби та червоні кутки району 
працюють слабо, до цього ча
су не створені агіткультбрига- 
ди, репертуар гуртків худож
ньої самодіяльності застарілий. 
В кінообслужуванні не задоволь
няються запити трудящих, 
порушуються графіки, низька 
якість демонстрування фільмів.

Первинні партійні організа
ції повинні зважити на недо
ліки і забезпечити неухильне 
піднесення ідеологічної роботи 
на вищий рівень. Завдання 
партійних організацій —поліп
шити керівництво всіма ділян
ками ідеологічної роботи, спра
вою комуністичного виховапня, 
посилити роботу по вихованню 
трудящих в дусі безмежної 
любові до Батьківщини, від
даності партії Леніна—Сталіна.

Вище рівень ідеологічної ро
боти!

Жовтневої соціалістичної рево
люції, накази в дні свят, про
мови, відповіді на запитання 
кореспондентів, звернення до 
народу, що ввійшли в книгу, 
глибоко розкривають невичерп
ну силу і життєвість радян
ського суспільного і державно
го ладу, відображають героїч
ний шлях радянського народу 
в період Вітчизняної війни під 
керівництвом більшовицької 
партії, його самовіддану бороть
бу за свободу і незалежність 
своєї Батьківщини. (ТАРС).

Організовано проведемо 
сінозбирання і силосування кормів

торік відставання в розвитку 
кормової бази в деяких кол
госпах району негативно поз
начилось на зимівлі худоби, 
призвело до низької продук
тивності, окремих випадків за
хворювання і падіжу тварин.

Далекоглядні керівники кол
госпів роблять з цього відпо
відні висновки і, не втрачаючи 
дорогого часу, успішно про
вадять сінозбирання і силосу
вання кормів. Злагоджено і 
дружно, наприклад, працює 
кормодобувна бригада т. Дяко
ва в колгоспі «ЇЇІлях до кому
нізму». В тісній співдружності 
з механізаторами тракторної 
бригади т. Климова вона забез
печила своєчасне проведення 
косовиці жита на зелений корм 
та сіяння трав і успішно про- 

[ вадить закладання раннього 
силосу. .V цьому колгоспі до
ведений план силосування кор
мів уже викопапий на 85 про
центів.

Успішно провадять косови
цю сіяних трав і силосування 
кормів колгоспи імені 18 парт
конферепції, «Заповіт Леніна 
та деякі інші.

Проте 17 колгоспів району 
з 25 досі не розпочали Сило
сування. У колгоспах імені 
Енгельса, «Оборона країни», 
імені Калініна, імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, навіть 
не підготовлені силосні споруди. 
У багатьох колгоспах незадо
вільними темпами проходить 
сінозбирання.

Велика відповідальність за 
зволікання цих робіт покла
дається на машинно-тракторні 
станції. Вони не забезпечили 
своєчасного включення до ро
боти наявних сінокосарок та 
силосорізок, чим затримують 
механізацію робіт по кормодо- 

’ буванню.
Дальше зволікання робіт по 

сінозбиранню та силосуванню 
недопустиме. Рада Міністрів 
УРСР і ЦК КІ1(б)У зобов'язу
ють партійні і радянські орга

Волгодонбуд. Камера 13-го шлюзу заповнена донською водою. 
Фрто С. Кропивницького Прескліше ТАРС,

нізації та сільськогосподарські 
органи забезпечити збирання 
трав на всіх площах у кращі 
агротехнічні строки. Ця робо
та має бути закінчена за 15— 
20 днів від початку косовиці. 
Силосування кормів теж має 
бути проведено в ранні строки 
з таким розрахунком, щоб до 
початку жнив було закладено 
не менше 80 процентів силосу.

Не слід забувати, що сіно
збирання і силосування—справа 
сезонна. Успіх справи тут ви
рішує правильна організація 
праці, всемірна механізація 
заготівлі кормів.

Партійні організації, керів
ники колгоспів і спеціалісти 
сільського господарства повин
ні мобілізувати на ці роботи 
колгоспників і колгоспниць, 
роз'яснити їм матеріальні зао
хочення в оплаті праці за ви
конання планів нагромадження 
грубих і соковитих кормів, і 
на основі широко розгорнутого 
соціалістичного змагання домог
тись виконання і перевиконан
ня денних норм виробітку і 

і доведених графіків сінозбиран
ня і силосування.

Особливу увагу слід зверну
ти на правильний облік і охо
рону кормів, щоб не допустити 
їх розбазарювання і розкрадан
ня.

Створивши міцну кормову 
базу для громадського тварин
ництва, ми забезпечимо успіш
не вирішення одного з голов
них завдань соціалістичного 
землеробства—дальшого розвит
ку громадського тваринництва 
і підвищення його продуктив
ності.

Ми маємо всі умови для ус
пішного проведення сінозбиран
ня і силосування. Треба лише 
рішуче поліпшити керівництво 
цими роботами, посилити бо
ротьбу за вчасне і повне вико
ристання всіх сінокісних угідь, 
за виконання планів л заготівлі 
грубих і соковитих кормів.
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Партійне життя

Висока активність
Старанно готувались до під

сумкових занять слухачі гурт
ка по вивченню «Короткого 
курсу історії ВКП(б)» другого 
року навчання при парторгані- 
зації автотранспортної контори 
трест у «У крвуглемонтаж». З 
червня всі вони організовано 
прибули на перше заняття.

Бажаючих відповідати на 
поставлені запитання було ба
гато. Особливо активну участь 
у співбесіді взяли комуністи 
тт. Ходосенко, Гродський, Бон
даренко, Дружаловський, Пів- 
няк, Грудачов. За дві години 
слухачі дали вичерпні відпові
ді на основні питання з чоти
рьох розділів.

Програмовий матеріал засвоїли
Відбулись підсумкові занят

тя в гуртку по вивченню ко
роткого курсу історії ВКІІ(б) 
другого року навчання при 
парторганізації середньої шко
ли №2.

15 слухачів, які регулярно 
відвідували гурток, засвоїли 
програмовий матеріал. Найак
тивнішими слухачами були ко

Готуємось до нового 
навчального року

Діяльно готується до нового 
навчального року педагогічний 
колектив семирічної школи №5.

Уже повністю відремонтовано 
приміщення: полагоджено дах, 
зроблено перетирку і побілку 
стін, встановлено п'ять нових 
печей. Зараз закінчується фар
бування вікон і підлоги.

До школи завезено ЗО тонн 
палива, якого повністю виста
чить на весь зимовий сезон.

Велику допомогу в ремонті 
шкільної меблі подали шефи—

Український народ таврує ганьбою 
американських недолюдків

В містах і селах Радянської 
України проходять мітинги, на 
яких трудящі гнівно таврують 
ганьбою американських імпе
ріалістів, які чинять криваву 
розправу над корейськими і ки
тайськими військовополонени
ми на острові Кочжедо.

У Новій Каховці відбувся мі
тинг трудящих «Дніпробуду».

З хвилюванням слухали при
сутні на мітингу виступ знат
ного монтажника, лауреата 
Сталінської премії т. Синяйсь- 
кого.

—Американські імперіалісти 
своїми злочинними діями пере
вершили гітлерівських розбій
ників,—говорить т. Синявсь- 
кий.—Майже два роки вони 
терзають Корею, руйнують її 
міста і села, вбивають мирне 
населення, по-звірячому зни
щують беззбройних військово
полонених. Ганьба і проклят
тя американським катам і вбив
цям! Ми, будівники Каховської 
ГЕС, вимагаємо припинення 
війни в Кореї і негайного по
вернення військовополонених 
до мирної праці.

Величезну площу одеського 

І Підвищення слухачами гурт
ка ідейного рівня знань допо
магає їм краще орієнтуватись 
у практичній роботі, підносить 
їх свідомість. Товариші, які 

' навчались, систематично пере
виконують свої норми, подають 

> приклад у всьому. Як агітато
ри, вони роз'яснюють трудящим 
політику нашої партії, про
пагують ідеї марксизм у-ленініз
му, проводять бесіди на міжна
родні теми.

В новому навчальному році 
слухачі виявили бажання по
глиблювати свої знання в гурт
ку підвищеного типу.

В. Твердохлебов, 
пропагандист.

муністи тт. Груша, Дробот, 
комсомольці тт. Сахацька, Буб
лик та інші. Вони старанно 
вели конспекти, завжди брали 
участь у співбесідах.

Всі слухачі в наступному 
навчальному році відвідувати
муть гурток підвищеного типу.

Л. Гончарова,
секретар парторганізації СІП №2.

робітники деревообробних май
стерень. Особливо старанно по
працював тесляр Олександр 
Бульба. Він якісно полагодив 
всі столи, парти, вішалки тощо.

Батьківський комітет протя
гом року забезпечував школу 
потрібним транспортом.

Дирекція школи вже закупи
ла 377 підручників, багато на
очних посібників.

В. Львовська, 
секретар парторганізації 

семирічної школи №5.

порту заповнили робітники, 
вантажники, механізатори, ін
женери і техніки, моряки ко
раблів, що стоять у порту і на 
рейді.

На трибуні—знатний стаха- 
новець, старший крановий тов. 
Турленко. Пристрасно звучить 
його промова:

—Я шлю прокляття амери
канським людожерам, які при
кривають зганьбленим прапо
ром Організації Об'єднаних На
цій свої звірства в Кореї. Ми, 
радянські люди, ще з більшою 
силою будемо трудитися на бла
го нашої любимої Батьківщини, 
для миру в усьому світі!

Учасники мітингів одностай
но приймають резолюції, в яких 
висловлюють братерську солі- 
дарпість героїчному корейсько
му народові і китайським на
родним добровольцям, таврують 
ганьбою американських недо
людків, вимагають негайного 
припинення американської аг
ресії в Кореї.

(РАТАУ).

Шириться соціалістичне змагання
на честь шахтарського свята

Творча праця 
стахановців

Робітники й інжеперно-тех- 
пічні працівники енерго-мон- 
тажного управління невпинно 
удосконалюють технологію ви
робництва.

В дні соціалістичного зма
гання на честь Дня шахтаря 
монтажники працюють з вели- 

I ким піднесенням.
Останнім часом новатори ви

робництва внесли ряд цінних 
раціоналізаторських пропози- 

’ цій, здійснення яких сприяє 
піднесенню темпів, зниженню 

і собівартості робіт, економії ма- 
' теріалів.

До останнього часу в нашій 
' механічній майстерні виготов

лялись регістри для парового 
опалення з труб діаметром 
90—100 міліметрів. Робота вва
жалась трудомісткою, бо спо
чатку треба розмітити і вирі
зати отвори в стояку регістра 
кисневим різаком, потім зачис
тити і підігнати трубу. Для 
збирання регістра необхідно 
було зробити спеціальну під
готовчу площадку.

Слюсар Михайло Турбаїв- 
ський і токар Іван Патрушев 
запропонували виготовити фрез 
з пристосуванням на токарному 
верстаті, де і провадити виріз
ку отворів. Завдяки цьому на
багато прискорилось і поліп
шилось збирання регістрів, а 
головне—зберігається дорого
цінний кисень і карбіт.

На монтажних роботах здій
снено ряд інших цінних про
позицій. Творчо працюють ста- 
хановці, готуючи гідну зустріч 
шахтарському святу.

І. Фукс, 
головний механік 

енергомонтажного управління.

Традиційне свято—День шах
таря гірники шахти № 2 вирі
шили зустріти новими успіхами 
в труді. Колектив зобов'язався 
виконати восьмимісячний план 
видобутку вугілля до 15 серп
ня, до цього ж числа здійсни
ти план підготовчих робіт, під
вищити продуктивність праці 
на 12 процентів, знизити собі
вартість тонни вугілля на 2 
проценти, знизити ЗОЛЬНІСТЬ 
вугілля проти встановленого 
стандарта на 0,25 процента,

☆

Сахалінська область. 
В Южносахалінську по 
вулиці Леніна будується 
16-квартирний будинок 
для працівників рибної 
промисловості. На бу
дівництві успішно трудя
ться стахановці-арматур- 
ники І. Бушуєв і В. Бун- 
товий. Вони виконують 
норму на 140 процентів.

На знімку, арматурни
ки І. Бушуєв (зліва) і 
В. Бунтовий за роботою.

Фото Г. Соколова.

Прескліше ТАРС.

★

і <У відповідь па заклик гірників 
Байдаківського вуглерозрізу

| Визначних успіхів у перед- 
травпевому соціалістичному 
змаганні добився колектив де- 

і ревообробних майстерень Семе- 
нівського тресту. Він достроко
во реалізував свої зобов'язан- 

і пя. Закріплюючи здобуті успі
хи, деревообробники виконали 
п'ятимісячний план з значним 
перевищенням, зекономили 110 
тисяч карбованців, поліпшили 
якісні показники, набагато під
вищили продуктивність праці.

На високому рівні працюють 
всі цехи підприємства і в черв
ні. Підтримуючи заклик гірни
ків Байдаківського вуглероз
різу про розгортання соціаліс
тичного змагання на честь Дня 
шахтаря, колектив деревооб
робних майстерень бере на се
бе такі зобов'язання:

1. До Дня шахтаря виконати 
9-місячну. виробничу програму.

2. Підвищити продуктивність 
І праці, проти досягнутої в пер

шому кварталі, на 3,2 про
цента.

Понад план
Здати в експлуатацію хлібо

завод, баню, 2.000 квадратних 
метрів житлової площі понад 
річний план, знизити собівар
тість робіт на 9 процентів, зе
кономити 100 тисяч карбован- 

1 ців—такі зобов'язання взяв на 
себе колектив управління бу
дівництва жител Семенівського 
тресту.

Наше слово не розходиться 
з ділом. В першій декаді черв
ня всі дільниці перевиконали

Зростає виробіток шахтарів
зекономити 150 тисяч карбо
ванців.

Ми успішно реалізуємо свої 
зобов'язання. В червні шахта 
систематично перевиконує зав
дання. У змаганні попереду 
іде колектив дільниці, очолю
ваний т. Ярмолюком, який має 
на своєму рахунку понад план 
500 тонн вугілля, видобутого 
спочатку цього місяця.

Наваловідбійники Василь Го- 
лубсв, Петро Василенко, про

3. Знизити собівартість про
дукції в порівнянні з 1951 ро
ком па 6 процентів і дати 250 
тисяч карбованців надпланових 
нагромаджень.

4. Розпиляти круглого лісу
9 тисяч кубометрів, виготови
ти 2.900 тисяч квадратних 
метрів віконних перепльотів, 
1.200 квадратних метрів двер^ 
них полотен, 9 тисяч погон
них метрів дверних і віконних 
коробок.

5. Виготовити іншої дере
вообробної продукції на суму 
500 тисяч карбованців.

Колектив намітив ряд захо
дів по дальшому поліпшенню 
культури виробництва, наве
денню зразкового порядку в 
кожному цеху, механізації 
трудомістких процесів.

0. Артамонов —начальник 
деревообробних майстерень, 

П. Левченко—секретар 
парторганізації, 

В. Годулянов—голова місцевкому.

план, чого не було в поперед
ні місяці.

Завдяки поліпшенню органі
зації праці бригади штукату
рів тт. Сидорова, Лібобика, му
ляр. т. Перепеляка та багато 
інших щодня виробляють по 
півтори і більше норми, вико
нуючи роботи високоякісно.

М. Бояровський, 
начальник будівельного 

управління.

хідник Олексій Устенко, по
садник Семен Покутній, пере- 
носчик риштаків Олексій Ки- 
риєнко—виконують норми ви
робітку від 150 до 200 про
центів.

Гірники шахти, борючись за 
високі кількісні і якісні по
казники, прагнуть вийти пе
реможцями у змаганні з колек
тивом шахти № 3.

І. Печковський, 
начальник шахти № 2.
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

ТІСНІШЕ СПІВДРУЖНІСТЬ РІЛЬНИЧИХ 
І ТРАКТОРНИХ БРИГАД

Єдине прагнення
Виростити по ЗО центнерів 

озимини, 45 центнерів куку
рудзи, 20 центнерів соняшника 
з кожного гектара посіву- та
ке зобов'язання взяли на 1952 
рік хлібороби нашої рільничої 
бригади.

Підписуючи ці зобов'язання, 
ми знали, що доведеться бага
то і наполегливо працювати. 
Але хіба може що перешко
дити людям домогтись постав- 

^' леної мети, коли вони працю
ють на своїй землі, на себе, на 
свою Батьківщину, коли їм по
дає неоціниму допомогу дер 
жава, комуністична партія і 
особисто великий Сталін.

До наших послуг першоклас
на техніка, радянська агробіо
логічна наука. Уміло викорис
товуючи їх, ми маємо всі мож
ливості вирощувати високі вро
жаї всіх сільськогосподарських 
культур.

Велику увагу ми приділили 
обробітку. Вся площа зерно
вих, трав, льону та інших про
полена від бур'янів, своєчас
но прорвало посіви соняшни
ка і кукурудзи. Механізатори 

ф" тракторної бригади т. Крючко- 
ва вже завершили третій між- 
рядпий обробіток просапних 
культур.

Наполегливо працює буряко- 
сіюча ланка Оксани Птиціної, 
яка бореться за 500 центнерів 
цукрових буряків з гектара. 
Вона дотримується всіх реко
мендованих заходів агротехні
ки. У кращі строки колгосп
ниці ланки провели шаровку 
і проривку цукрових буряків, 
тричі підпушили міжряддя. 
Пристосувавши зернову сівалку, 
ланка провела підживлення рос
лин суперфосфатом. Зараз за
вершується перевірка.

Боротьба йде за кожен корі- 
I нець. Там, де були зріджені 

місця, проведено підсадку. Те
пер на кожному лінійному 
метрі росте 8—9 добре розви
нених буряків.

Всі посіви сільськогосподар
ських культур брпгада тримає 
в чистому стані. Це забезпе
чує добрий їх розвиток. Уже 
тепер наші люди з радістю го
ворять, що високий урожай бу
де. Це ще більше заохочує їх 
до наполегливої праці.

Нині наша бригада не обме
жується лише доглядом за по
сівами. Ми беремо активну 
участь у будівництві тварин
ницьких приміщень і кормодо
буванні. Силами бригади ско
шено 50 гектарів люцерни та 
жита на зелений корм і закла
дено 110 тонн високоякісного 
силосу Як і на польових ро
ботах, на сінозбирапні і сило
суванні кормів відзначилися 
колгоспниці Марія Соломка, Ок- 

і сана Матяш, Ніна Юниченко, 
косарі Дем'ян ПІавотін та Пет
ро Головань. Щодня вони знач
но перевиконували доведені 
завдання.

Напружена робота кипить і 
у бригадній майстерні. Коваль 
Марко Ткаченко та тесляр Сер
гій Тиква завершили ремонт 
наявного збирального інвентаря 
і виготовляють новий.

бдипим прагненням живуть 
хлібороби бригади—з честю до
тримати слова, даного великому 
Сталіну—зібрати високий уро
жай всіх сільськогосподарсь
ких культур з кожного гекта
ра посіву.

В. Юниченко, 
бригадир першої рільничої 
бригади колгоспу імені 18 

партконференції.

У тісній взаємодії
З досвіду минулих років хлі- 

1 бороби і механізатори наших 
бригад переконалися, що пере
хресний посів зернових куль
тур і квадратно-гніздовий ме
тод посіву соняшника та ку
курудзи набагато збільшують 
урожай.

Тому сівбу всіх озимих і 
ярих культур під урожай цьо
го року ми провели лише пе
рехресним і квадратно-гніздо
вим способом.

Це забезпечило дружні схо
ди. Дальша доля врожаю зале
жить від старанного обробітку. 

( Механізатори і хлібороби друж
но включились до вирішення 

І цього завдання. Злагоджено і 
дружно працювали на прорив- 

і ці ланки Катерини Колісник, 
Килини Жениленко та інших. 
Вони своєчасно прорвали ку
курудзу, соняшник, цукрові 
буряки.

Трактористи Кузьма Бутов, 
І Володимир Білик та Василь 
' Опопа. виковуючи щоденні 
І завдання на 120—130 процен

тів, забезпечили своєчасне і 
якісне підпушування міжрядь. 
Ця робота вже провадиться 
втретє.

У тісній взаємодії механіза
торів і хліборобів ми забезпе- 

I чилп непоганий догляд за посі
вами, створили добрі умови для 
розвитку рослин.

Зобов'язання виростити цьо
го року по 20 цептнерів ози
мої пшениці, 40 цептнерів ку
курудзи, 300 центнерів цукро
вих буряків з гектара на всій 
площі посіву ми з честю вико
наємо.

С. Целов — 
бригадир рільничої бригади 

колгоспу імені Жданова.
О. Омельниченко— 

бригадир тракторної бригади №6 
Олександрійської МТС.

Механізатори Ново-Санджарської МТС, Полтавської області, 
провадять догляд за парами.

На знімку: тракторист Андрій Васич культивує пар в колгоспі 
імені Сталіна. Трактором СТЗ-НАТ1 він обробляє за зміну по 45 
гектарів при нормі 37. В овалі—тракторист Андрій ВАСИЧ.

Фото П. Кекало. (Прескліше РАТАУ).

Листи до редакції 
їдальня, про яку забули

Весною цього року при де
ревообробних майстернях Семе- 
нівського тресту була облад
нана хороша їдальня. В залі 
все виблискувало свіжими фар
бами. Скрізь було чисто.

А зараз нерадиві працівники 
забруднили її. Підлогу тут ми
ють від випадку до випадку. 
Гірчичниці і солянки не миті 
спочатку існування їдальні. 
Погано миють і посуд. їжу го
тують одноманітну і несмачну. 
Часто до страв потрапляють 
сторонні домішки. Па столах 
брудно. Коли підходить офіці
антка взяти у вас замовлення, 
рукою витирає стіл, а потім,

несучи вам суп чи борщ, обо
в'язково пальці вмочить в та
рілку.

Завідуючий їдальнею т. Іва
нов звикся з цими неподобст
вами, а відділ робітничого по
стачання (начальник т. Двер- 
ницький) не контролює роботи, 
забув, мабуть, про неї.

Пе цікавиться санітарним 
станом їдальні і якістю страв 
завідуюча медпунктом майсте
рень т. Тригубова.

Трудящі деревообробних май
стерень вимагають навести 
зразковий порядок в їдальні.

В. Маслоа, 
депутат міської Ради депутатів 

трудящих.

Учнівська допомога колгоспу

Успішно провадять силосування кормів

Комсомольці і піонери Ко- 
сівської середньої школи допо
магають батькам виростити ви
сокий урожай сільськогосподар
ських культур.

Силами учнів вже прополено 
250 гектарів колгоспних посі
вів. Поряд з прополкою діти

провадять і боротьбу з сільсь
когосподарськими шкідниками. 
Спочатку весни вони знищили 
близько 7 тисяч штук ховра
хів.

І. Ророха, 
старший піонервожатий школи.

І

Першими розпочавши закла
дання раннього силосу, кормо
добувним бригади т. Дякова 
з колгоспу «Шлях до комуніз
му» разом з механізаторами 
тракторної бригади т. Климова 
успішно справляються з пос
тавленим завданням.

Вони вже виконали план

Федір Гладков

Про один ганебний пережиток
Ми вправі пишатись нашою ра

дянською культурою тому, що 
вона—найвища, найблагородніша, 
найпередовіша в світі. Радянсь
кий народ під проводом великої 
партії комуністів за 35 років со
ціалістичного будівництва створив 
якісно нову культуру в усіх га
лузях життя; праця в нас стала 
джерелом творчого натхнення, 
справою честі, слави, доблесті і 
геройства; наука і мистецтво ста
ли здобутком найширших народ
них мас, із надр робітничого кла
су і колгоспного селянства вирос
ли могутні кадри радянської ін
телігенції. Радянський Союз, кра
їна соціалізму освітлює світ, як 
сяюча зоря щастя, благоденства і 
свободи людського духу.

Але культура—це не лише ви
сокий рівень виробничих сил, не 
лише безприкладні досягнення со
ціалістичної праці. Культура—це 
також і система виховання люди
ни. Це не лише розвиток його 
розуму і влади над природою, але 
й не в меншій мірі висота його 

силосування кормів на 85 про
центів. Тут щоденно закла
дається близько 30 тонн ви
сокоякісної силосної маси.

Добре працює на силосуван
ні тракторист Василь Дробот. 
Його трактор і силосорізка 
працюють бездогапно.

моральних властивостей. Висота 
культури визначається і мірою 
звільнення нашої людини від пе
режитків капіталізму у свідомос
ті, і непримиреністю боротьби 
проти цих пережитків.

А пережитків ще немало в на
шому побуті, і проблема вихован
ня людини—одна з корінних в на
шому співжитті. Капіталістичним 
оточенням у звісній мірі пояснюю
ться рецидиви всілякого ргду пра
вопорушень й антиморальних 
вчинків. В багатьох відношеннях 
питання виховання стоять гостро 
не лише як педагогічна робота з 
дітьми, але і як дія на дорослих. 
Негідні пережитки у дорослих 
гніздяться досить тривко, і бо
ротьба з цими пережитками, що 
впливають на підлітків і молодь, 
потрібує багато зусиль і часу.

В нашому побуті є ще заразли
ві пережитки, які тримаються 
вперто як трудно лікований по
рок. Хуліганство й озорність у 
різному вигляді часто сприймаю
ться підлітками і молоддю, як ви

| Силосування кормів у кол- 
і госпі продовжується. Кормодо- 

бувники зобов'язалися забезпе
чити громадське тваринництво 
достатком кормів. Свого слова 
вони з честю дотримують.

М. Леоненко, 
зоотехнік райсільгоспвідділу.

раз сміливої незалежності, як зав
зяття і молодецтво. До таких пе
режитків, образливих для честі 
радянської людини, що принижу
ють її гідність, я відношу лихо
слів'я і всіляку похабщину, що 
ввійшла в мову деяких людей, як 
прислів'я і примовки. Це блудо- 
слів'я надає мові таких людей 
особливий пакісний стиль, який 
побутував колись у ночліжках, у 
кабаках і притонах та на постоя
лих дворах. На фоні величезного 
росту духовної культури народу 
цей ганебний пережиток особливо 

І помітний.
Народ наш є найпередовішим у 

світі, і якось соромно і болісно 
усвідомлювати, що в нашому со
ціалістичному суспільстві ще не 
витравлена зараза лихослів'я. Що 
можна сказати про таких людей? 
На мій погляд, вони зневажають 
правила соціалістичного співжит- 

' тя, не поважають своїх товаришів 
і співгромадян. Лихослів'я — на 
вулиці, на роботі, вдома—як ви
раз невдоволення, злісті, а іноді

За один мільйон штук малька
ЗО гнізд коропа посадили в 

свої ставки працівники Воро- 
шиловського риброзплідника. 
Нерест риби, як в нагульних 
ставках, так і в одному спе
ціально нерестовому, пройшов 
дружно.
задоволення і розмашистої весе- 

) лості для таких людейу—.звична 
музика*. Часом лихослови браву
ють своїм свинством, не сором
лячись оточуючих. Займаються та
кими вправами не лише п'яні, але 
й тверезі, особливо молодь.

Мені доводиться слухати цю 
лайку на наших замоскворецьких 

1 вулицях і в провулках. Я зміг би 
навести багато ілюстрацій з осо- 

; бистих спостережень, як витон
чуються у відбірній лайливій сло
весності на всякому місці і за 
всяких обставин, але просто 
огидно згадувати про це, та і по
треби нема в доказах: кожен з нас 

І потерпає достатньо від цих сло- 
[ весних плювків.

Я говорю не про хуліганів, а 
про людей праці, про молодь, яка 
вчилась і читає книги. Хай у них 
ця лайка —напускна бравада або 
погана звичка, але лихослів'я—в 
обіході, і в ньому не бачать, не 
помічають ганебного змісту. Особ
ливо тяжко, коли витончуються у 
доборі поганих слів, не соромля
чись вуличного натовпу, підлітки 
—школярі й ремісники. Одного 
разу я спробував усовістити та
ких ребят, але вони наговорили 
мені купу грубощів і в додаток

Багато зусиль докладають 
рибоводи, щоб з честю викона
ти взяте зобов'язання —одер
жати 1 мільйон штук 
малька.

К. Сорокин.

нагородили мене примхливою лай
кою. Недалеко стояв міліціонер і 
лише несхвально хитав головою. 

’ При вході в кінотеатри кожний 
день збираються натовпи молоді. 

І Прислухайтесь до голосів, і ви 
серед сміху, жартів, розмов по
чуєте іноді непристойні вигуки. А 
тут же стоять похилі люди, жін
ки, діти. Але ніхто не закликає до 
порядку лихословів.

Кілька років тому в одній із 
журнальних статтей я пробував 
закликати на боротьбу зі словес
ним хуліганством. Я одержав то
ді ряд листів від робітників, від 
інженерів, від учителів, які з обу
ренням повідомляли багато фактів 
негідної поведінки молоді в гро
мадських місцях і на виробництві 
і вимагали найсуворішої бороть
би з брудною словесністю—цією 
ганебною спадщиною минулого. 
Надходять листи і зараз—листи 
гнівні і протестуючі. Автори цих 
листів розцінюють звичку до ли
хослів'я, як суспільне зло.

Ось як енергійно пише слюсар 
М. Громов з Єнакієва, який на
діслав листа у „Литературную га
зету": ,3 обуренням чуєш слова

(Закінчення на 4-й стор.).
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Комюніке Всесвітньої Ради Миру
ПРАГА, 5 червня. (ТАРС). 

Всесвітня Рада Миру передала 
для опублікування таке комю
ніке, підписане головою Все
світньої Ради Миру Фредеріком 
Жоліо Кюрі:

1-5 липня цього ржу в Бер
ліні скликається надзвичайна 
сесія Всесвітньої Ради

Прийняття останнім 
рішення в питанні про 
таризацію Німеччини, 
зірвати успішне завершення 
переговорів про укладення пе
ремир'я в Кореї—такі є дуже

Миру.
часом 

ремілі- 
спроба

тривожні ознаки загострення 
міжнародного становища.

Ці події, а також багато ін
ших з ще більшою очевидніс
тю виявляють загрозу пової 
світової війни. Разом з тим є 
пропозиції, які виходять з різ
них джерел, здатні забезпечи
ти мирпе розв'язання проблем, 
іцо поділяють світ. Необхідно 
знайти способи їх здійснення, 
а також нові рішення, якщо 
ми хочемо врятувати справу 
миру. Дана надзвичайна сесія 
Всесвітньої Ради Миру керува-
------------------- -----------------------

тпметься в своїй роботі праг- 
ненпям змінити хід подій і до
битись такого розв'язання проб
лем, яке дозволить ослабити на
пруженість міжнародного ста
новища.

До комюніке додано порядок 
денний наступної надзвичайної 
сесії Всесвітньої Ради Миру:

1. Мирне розв'язання німець
кого і японського питань.

2. Негайне припинення вій
ни в Кореї.

3. Гонка озброєнь і бороть
ба за «Пакт Миру».

ИОЙйй

В Ставропольському краї споруджується друга черга Кубань- 
Єгорликської зрошувальної системи. По закінченню цього буд вництва 
води Кубані будуть зрошувати засушливі землі Ставропол.ія.

На знімку: загальний вигляд спорудження каналу.
Фото Г. Аракельяна. Прескліше ТАРС.

Вчасно будувати 
тваринницькі приміщення

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

Для успішного розвитку гро
мадського тваринництва слід за
безпечити все поголів'я худоби 
теплими, світлими і простори
ми приміщеннями.

Тому разом з зростанням гро
мадського тваринництва необ
хідно дбати й про будівництво 
нових коровників, свинарників, 
пташників, конюшень тощо.

Саме так роблять в колгос
пі імені Сталіна, Бандурівської 
сільради. Тут затверджена по
стійна будівельна бригада, якою 
керує досвідчений майстер Пет
ро Тараненко. Протягом року 
вона займається будівництвом, 
взимку виготовляє деталі для 
будівель, завозить пісок, ка
мінь та інші будівельні мате
ріали, влітку будує приміщен
ня.

Цього року тут успішно спо
руджується коровник на 100 
голів і телятник.

Організовано викопується 
план будівництва і в колгоспах 
«Шлях до комунізму», імені 18 
з'їзду ВКП(б) та інших.

Але деякі керівники колгос
пів не надають належного зна
чення будівництву тваринниць
ких приміщень, зволікають цю 
важливу справу.

В колгоспі імені 12-річчя 
жовтня (голова правління тов. 
Гаркуша) відчувається гостра

(Закінчення).

лайки, що рвуть вуха, від людей 
різного стану, віку і статі, які не 
соромляться присутності жінок, 
стариків і дітей. Лайку нецензур
ну можна почути на виробництв1, 
в кабінеті начальника цеху, а ча- 
сом—управління і підприємства, у 
трамваї, у кіно, в магазині, на 
вокзалі... Мимоволі виникає пи
тання: невже до цього звикли всі, 
невже це нормальне явище? Від 
багатьох я чую протести проти 
цієї дикої в наш час некультур
ної поведінки. Але боротьби, бо
ротьби не бачимо ми від громад
ськості..."

Автор листа вважає лайку про
явом нечистоплотності в поведін
ці людей, грубою зневагою до 
співгромадян. Я думаю, що бо
ротьба з лихослів'ям, як ганеб
ною звичкою, що принижує люд
ську гідність, не може бути ус
пішною до тих пір, доки не буде 
створена громадська думка, доки 
з цим не буде більш енергійно 
боротись комсомол. Треба доби
тись того, щоб кожна молода 

нестача в приміщеннях для тва
ринництва, але будівництво їх 
не організовано. Ще з мину
лого року в колгоспі залиша
лись недобудованими коровник 
і свинарник. 1 хоч кращі стро
ки будівництва настали, з за
кінченням цих об'єктів не по
спішають. Крім того, за пла
ном цього літа в колгоспі не
обхідно збудувати конюшню на 
40 голів і пташник на 1.000 
штук птиці, але про здійснен
ня планів тут не дбають.

—Ми не думаємо розпочина
ти будівництво нових примі
щень,—заявляє Гаркуша.

Самочинно скасувавши за
тверджені плани по будівниц
тву тваринницьких приміщень, 
т. Гаркуша відмовився від за- 
нарядженого лісоматеріалу.

Подібний стан і в колгоспі 
імені Ворошилова. Голова прав
ління т. Жежеря теж вирішив 
не будувати деяких запланова
них приміщень.

Зараз найкращий період для 
проведення будівельних робіт. 
Тому в кожному колгоспі треба 
негайно укомплектувати буді
вельні бригади необхідною кіль
кістю людей, які б змогли своє
часно завершити будівництво 
запланованих 
приміщень.

тваринницьких

В. Леонтьев.

Про один ганебний пережиток
людина відчула найдорожче для 
неї—гордість за свою гідність, за 
честь носити ім'я радянського гро
мадянина. творця нового світу, 
гордість за щастя жити і працю
вати в нашу велику епоху. Хай 
кожна молода людина усвідомить, 
що на неї дивиться трудовий на
род всього світу, як Яа діяча ви
щої культури, у якої тільки і мож
на вчитися, як треба боротись за 
досконалі форми життя, за вихо
вання нової людини—благородно
го, освіченого громадянина соціа
лістичного суспільства.

Слід пам'ятати, що мова—це 
втілення думки в слові. Немає 
слова без думки. А думки наших 
людей, будівників комунізму, чис
ті, глибокі, прекрасні. На радян
ській землі не повинно бути не
добрих справ і брудних думок. 
Кожне слово наших людей повин
но бути знаком самоповаги і по
ваги до соратників. Воно повин
но бути правдиве, чесне, благо
родне!

і Проти злочинного зговору 
імперіалістів

Німецький народ, гаряче вітаю
чи пропозиції радянського уряду, 
спрямовані до найшвидшого укла
дення мирного договору з Німеч
чиною, з обуренням протестує 
проти сепаратного воєнного дого
вору. підписаного недавно бонн
ським правителем Аденауером та 
імперіалістами США, Англії і 
Франції. Обурення німецького на
роду викликає також угода про 
так зване „європейське оборонне 
співтовариство", укладена шістьма 
західноєвропейськими країнами з 
метою створення і використання в 
складі „європейської армії" ново- 
організовуваних під керівництвом 
гітлерівських генералів збройних 
сил Західної Німеччини. Відомо, 
що цей злочинний воєнний зговір 
спрямований проти німецького 
народу і проти миру в Європі.

Ось чому по всій Німеччині 
розгортається рішуча боротьба за 
те. щоб ті договори не затверджу
вались боннським парламентом і 
ніколи не були б здійснені. Деда
лі ширші верстви німецького 
населення вливаються у зростаю
чий з кожним днем рух проти 
сепаратного договору, за об'єднан
ня Німеччини. В Рурській облас
ті, яку американо-боннські моно
полісти перетворюють у кузню 
зброї, відбуваються численні 
страйки і демонстрацї протесту 
проти кабального воєнного дого
вору. Трудящі приймають резолю
ції, в яких висловлюють тверду 
рішимість боротися проти злочин
ного зговору Аденауера з амери- 
кано-англо-французькими імперіа
лістами. Сотні тисяч металургів, 
гірників, жителі робітничих селищ 
Руру і інших районів Західної 
Німеччини вимагають укладення 
мирного договору, який забезпе
чив би щасливе майбутнє єдиної 
Німеччини.

Зростання могутніх демонстра
цій протесту в Західній Німеччи
ні,—пише газета „Берлінер цей-

Я упевнений, що наша здорова, 
передова радянська молодь, для 
якої дорога гідність нашої радян
ської людини, зі всією рішучістю 
підніметься на боротьбу з огид
ним пережитком—з лихослів'ям і 
на підприємствах, і в громадсь
ких місцях, і в приватних розмо
вах. Не можна залишати без реа
гування і осуду хуліганські слова, 
не можна ставитись з потуранням 
до словесної гидоти, виправдуючи 
людей тим, що вони вживають 
лайку не злонавмисно, а просто 
тому, що вони по живості звички 
баламутять словами.

Наша радянська молодь пре
красна і в ділах своїх, і в нова
торській творчості, і в створенні 
високої красоти. Хай же її рука 
зірве з деякої частини недостатньо 
свідомих людей застарілу коросту 
ганебних пережитків, що заважа
ють рухові нашої культури впе
ред.

(„Литературная газета" за
22 травня ц. р.). 

тунг",—ясно показує, що бонн
ський воєнний договір, підписа
ний зрадником Аденауером без 
згоди господаря Німеччини — ні
мецького народу, залишиться 
клаптиком паперу, якщо всі чесні 
патріоти країни здійснять своє 
рішуче „ні" і примусять бонн
ський зрадницький уряд піти у 
відставку.

Миролюбні народи, в пам'яті 
яких ще свіжі страхіття другої 
світової війни і які усвідомлю
ють, яку загрозу мирові в Європі 
і в усьому світі несе злочинний 
зговір імперіалістів, одностайно 
підтримують справедливі вимоги 
німецького народу, який виступає 
проти сепаратного договору, за 
мирний договір з Німеччиною. 
„Німецький народ,—говориться в 
передовій статті болгарської газе
ти „Литературен фронт", вклю
чається до боротьби з рішимістю, 
яка йому принесе перемогу. Його 
боротьба—це боротьба за мир. 
Тому на боці німецького народу 
співчуття і воля миролюбних на
родів усіх країн". В Китаї, Чехо- 
Словаччині, Румунії і інших демо
кратичних країнах трудящі гаряче 
схвалюють радянські пропозиції, 
які відкривають шлях до створен
ня єдиної, незалежної, демокра
тичної Німеччини і виражають 
протест проти американської по
літики в німецькому питанні.

Німецький народ, який спи
рається на підтримку сотен міль
йонів прихильників миру, сповне
ний рішимості зірвати імперіаліс
тичну махінацію, вчинену в Бонні 
і Парижі та знайти свій шлях до 
мирного договору і національного 
об'єднання Німеччини.

Поліцейська сваволя у 
Франції

У Франції лютує поліцейська 
сваволя. Арештовано палкого бор
ця за слободу французького на
роду секретаря ЦК компартії 
Франції Жака Дюкло. За гратами 
мучиться видатний громадський 
діяч, головний редактор газети 
„Юманіте", письменник Андре 
Стіль. Схоплено і посаджено в 
тюрми ще близько 700 французь
ких патріотів. Поліцейські прово
катори вчинили наскок, зробили 

Відкрито прийом передплати 
на газети та журнали 
на друге півріччя 1952 року

Передплату приймають всі відділення зв'язку та 
міський відділ „Союзпечать".

Київська книготоргова школа 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
на 1952—1953 учбовий рік 

Строк навчання два роки
Школа готує кваліфікованих працівників для систем Укр- 

книготорга.
До школи приймаються особи обох статей віком 17 до 25 

років, що мають освіту не нижче 7 класів.
Початок навчання 1 вересня 1952 року. Вступні іспити з 

15 серпня.
За довідками звертатись на адресу: м. Київ, Сталінка, 

В. Китаївська, № 85, книготоргова школа.

Втрачене свідоцтво про закінчення Олександрійського педучи
лища в 1945 році, видане на ім*я Лазаренко Ганни Кирилівни, вважа
ти недійсним.

обшук в приміщенні ЦК компар
тії. Останні повідомлення гово
рять про те, що французькі влас
ті розпочали відкритий похід про
ти комуністичних і профспілко
вих організацій, проти всіх при
хильників миру.

Чим пояснити ці нові ганебні 
акти французької реакції? Наляка
ні зростанням опору народу, ни
нішні правителі Франції, що 
діють за указкою Вашінгтона, 
намагаються поліцейським теро
ром і застосуванням зброї зломи
ти волю патріотів, які провадять 
боротьбу проти американської 
окупації, проти спроби імперіа
лістів США перетворити фран
цузький народ у гарматне м'ясо 
Уолл-стріту. Бурею гніву зустрі
ли трудящі прибуття до Парижа 
американського генерала Ріджуея, 
який має намір застосувати .дос
від" корейської війни в Європі. ф

Однак ці спроби імперіалістич
них верховодів США та їх фран
цузьких лакеїв обезглавити і ос
лабити демократичні сили Франції 
приречені на провал. Про це свід
чать багатотисячні демонстрації і 
мітинги простих людей Франції, 
які протестують проти приїзду 
Ріджуея до Парижа і вимагають 
звільнення Жака Дюкло, Андре 
Стіля і інших борців за мир. На 
заклик об'єднання профспілок 
Паризького району почали страйк 
трудящі Парижа і його перед
мість, Бордо. Руана і багатьох 
інших міст. 42 тисячі робітників і 
службовців заводу „Рено" припи
нили роботу. На стінах заводу 
висять лозунги: .Звільніть Жака 
Дюкло! За двері Ріджуея! Фашизм 
не пройде!" Страйкують будівель
ники Сен-Дені і Аржантея, ма
шинобудівники заводів Марселя, 
залізничники Ліона і м. Сет, до
кери Руана і Ла-Рошелі.

Поліцейські власті, незважаючи 
на всі намагання зірвати страйк, 
не зупинять все наростаючої бо
ротьби французького народу за 
свободу і незалежність, проти 
фашизації Франції.

Р. Стрельніков.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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ДОСТРОКОВО ВИКОНАТИ ПЛАН 
ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ

Відповідальні і почесні зо
бов'язання взяли на себе тру
дящі нашого міста, вступаючи 
в 1952 рік. Беручи їх, робіт
ники, інженерно-технічні пра
цівники і службовці виходили 
ь-*»2вичерпних внутрішніх ре
зервів виробництва, з великих 
можливостей дальшого підви
щення продуктивності праці, 
кращого використання техніки.

Треба сказати, що з перших 
днів нинішнього року бороть
ба за дострокове виконання 
зобов'язань стала в центрі ува
ги кожного колективу. На під
приємствах почали по-справж
ньому дбати про піднесення 
культури виробництва, поліп
шення техніко - економічних 
показників, ширше впроваджу
вати прогресивні методи та 
прийоми праці, втілювати дос
від передовиків змагання.

Все це, безперечно, далопо- 
І^цвні наслідки. Якщо у ми

нулому році трест «Олексамд- 
ріявугілля» не впорувався з 
планом, то нині щомісяця його 
перевиконує. Поліпшив свою 
роботу також трест «Олександ- 
ріявуглерозріз».

Па високому рівні працю
ють Олександрійська брикетна 
фабрика, Олександрійська елек
тростанція, завод «Червоний 
ливарник». Вони вже викона
ли піврічний план. Наближаю
ться до завершення виробни
чої піврічної програми цегель
ні заводи №1 і №2, контора 
залізничного транспорту і інші. 
Але не можна за передовика
ми не бачити відсталих. В 
тресті «Укрвуглемонтаж» уп
равління, кероване т. Гусин- 
ським, виконало травневий 
план лише на 61 процент. 
Сталося це тому, що тут не 
зуміли використати можливості, 
заспокоїлись на успіхах, здо
бутих в попередніх місяцях.

Незадовільно працює відділ 
капітального будівництва рудо- 
ремонтного заводу. П'ятимі
сячне завдання він реалізував 

на 66,4 процента. Про те, що 
виробничий план систематич
но зривається, державі завдаю
ться збитки, добре відомо ке
рівникам заводу, однак вони 
миряться з таким станом, не 
вживають рішучих заходів до 
поліпшення справи.

Не виконує встановленого 
плану управління будівниц
тва жител Семенівського трес
ту (начальник тов. Круглі- 
ков). Низька якість і ви
сока собівартість робіт, чис
ленні простої бригад стали тут 
звичайним явищем. Між тим 
секретар партійної організації 
тг Лижепкін і голова будівель
ного комітету т. Алексеєв див
ляться на це крізь пальці.

6 й такі підприємства, які 
реалізують завдання, але пору
шують графіки, працюють не
ритмічно і цим ставлять під 
загрозу зриву виконання пла
ну. До таких належить, насам
перед, Олександрійське буді
вельно-монтажне управління, 
кероване т. Беком.

Особливо багато браку допу
скають на дільницях тт. 
Черевашка і Тураносова. Тут 
господарники байдуже ставлять
ся до організації праці. Тому 
люди не мають нарядів, пра
цюють всліпу.

З такими фактами не мож
на миритись. Необхідно рішу
че усунути недоліки в роботі, 
створити всім учасникам зма
гання необхідні умови для ви
конання взятих зобов'язань. 
Партійні організації повинні 
посилити керівництво соціаліс
тичним змаганням, ширше роз
горнути масово-політичну робо
ту, мобілізуючи трудящих на 
реалізацію державного плану.

Червень — вирішальний мі
сяць в боротьбі за виконання 
виробничої програми першого 
півріччя. Спрямуймо зусилля 
трудящих на піднесення тем
пів, поліпшення якісних по
казників, дострокове здійснен
ня шестимісячного плану!

Лист буряководів України 
товаришеві И. В. Сталіну

Передовики бурякосіяння Ра
дянської України звернулися з 
листом до товариша ЇІ. В. 
Сталіна.

У листі відзначається, що 
завдяки повсякденному піклу
ванню і допомозі Центрального 
Комітету ВКП(б), радянського 
уряду і особисто товариша 
Сталіна буряководи республіки 
в минулому році виростили ви
сокий урожай цукрових буря
ків, організовано провели зби
рання і вивезення, виконали 
державний план заготівель цук
рових буряків на 112,8 про
цента. Цукровим заводам здано 
на 24 мільйони центнерів бу
ряків більше, ніж у 1950 ро
ці, і на 37 мільйонів центнерів 
більше, ніж у 1940 році.

Багато колгоспів, радгоспів і 
райопів республіки в 1951 ро
ці зібрали високі врожаї буря
ків на великих площах. Кол
госпи Чернівецької області з 
усієї площі посіву здали по 
253 центнери цукрових буряків 
з гектара, Тернопільської—по 
239, Кам'янець-Подільської— 
по 221, Харківської і Ровенсь- 
кої—по 213, Вінницької—по 
192 центнери з кожного гек
тара.

У минулому році 136 ланок 
зібрали урожай цукрових бу
ряків понад 500 центнерів з 
кожного гектара.

Однак великі резерви і мож
ливості підвищення врожайнос
ті цукрових буряків ще не ви
користані у багатьох колгоспах 
і радгоспах республіки. Колгос
пи Київської, Полтавської і Кі
ровоградської областей в 1951 
році не виконали плану вро
жайності і здачі державі цук
рових буряків і навіть допус

Республіканська нарада перших секретарів сільських райкомів 
і окружкомів НГКб) України

тили зниження врожаю порів
няно з 1950 роком. Навіть у 
передових бурякосіючих облас
тях є колгоспи і радгоспи, які 
одержують низькі врожаї бу
ряків. —Ми ставимо своїм 
першочерговим завданням, — 
пишуть буряководи,—подолати 
відставання окремих колгоспів 
і радгоспів, підтягнути їх до 
рівня передових.

У листі наводяться конкрет
ні зобов'язання, які взяли на 
себе окремі області, райони, 
колгоспи, радгоспи, бригади і 
ланки на 1952 рік.

Буряководи Ворошиловград- 
ської, Львівської, Житомирсь
кої і Чернігівської областей 
зобов'язуються зібрати врожай 
цукрових буряків не менш, як 
200 центнерів з кожного гек
тара в цілому по області, Ста- 
ніславської і Дрогобицької— 
210, Вінницької—215, Київсь
кої І Харківської—220, Кам'я
нець-Подільської, Полтавської 
і Кіровоградської—225, Сум
ської—232, Одеської—240, Ми- і 
колаївської, Тернопільської, 
Ровенської і Волинської—250 
і буряководи Чернівецької об
ласті—одержати врожай цукро
вих буряків по 265 центнерів 
з кожного гектара.

Ще більш підвищені зобов'я
зання взяли передовики буря
косіяння. Ланка С. О. Швид
кої з колгоспу імені Куйбише- 
ва, Сквирського району, Київ
ської області, зобов'язалась ви
ростити і зібрати з 4,5 гекта
ра по 1000 центнерів, ланка 
Я. К. Слободяник, з радгоспу 
«Узинський», Узинського рай
ону, тієї ж області, з 7 гекта
рів—також по 1000 центнерів. 
По 1000 центнерів коренів цук
рових буряків з площі 5—6 

гектарів вирішили зібрати лан
ки: А. Ф. Грибінько, з радгос
пу «Дубов'язівський», Дубов'я- 
зівського району, Сумської об
ласті, М. 1. Гети, з радгоспу 
«Червоноармійський», Згурів- 
ського району, Полтавської об
ласті, Н. І. Мальцевої, з рад
госпу «Ново-Іванівський», Ко- 
ломацького району, Харківсь
кої області, А. К. Солодухіної, 
з радгоспу «Спичинецький», 
Плисківського району, Вінниць
кої області і А. М. Мельничук, 
з колгоспу імені Жданова, Го- 
щанського району, Ровенської 
області.

Щоб успішно виконати взяті 
зобов'язання, буряководи да
ють слово товаришеві її. В. 
Сталіну забезпечити проведен
ня всіх робіт по вирощуванню 
буряків у кращі строки і на 
високому агротехнічному рівні, 
зберегти після проривки і пе
ревірки на кожному гектарі 
115—120 тисяч рослин, а до 
початку збирання не менш як 
100—110 тисяч коренів цук
рових буряків, внести під по
сіви цієї культури місцеві, ор- 
гано-мінеральні і гранульовані 
добрива, провести не менше 4 
розпушувань і двох підживлень 
рослин, не допустити пошкод
ження бурякових плантацій 
сільськогосподарськими шкід
никами і хворобами.

Наприкінці листа передовики 
бурякосіяння Радянської Укра
їни пишуть:

—Запевняємо Вас, дорогий 
наш товаришу Сталін, що ми 
зробимо все для того, щоб ви
ростити в 1952 році високий 
врожай цукрових буряків на 
всій площі посіву.

(РАТАУ).

По містах Радянського Союзу

МІНСЬК. Комсомольська вулиця.

Фото М. Минковича. Прескліше ТАРС.

11 червня в Києві відкри
лась республіканська нарада 
перших секретарів райкомів і 
окружкомів КП(б) України.

Нараду відкрив секретар ЦК 
КП(б) України тов. Л. Г. Мель- 
ников.

Під бурхливі, довго нестиха- 
ючі овації учасники паради 
обрали в почесну президію 
Політбюро ЦК ВКП(б) на чолі 
з великим вождем більшовиць

кої партії і радянського на
роду товаришем Й. В. Сталіним.

З доповіддю «Про поліпшен
ня роботи партійних організа
цій по виконанню зобов'язань, 
взятих перед товаришем Й. В. 
Сталіним колгоспами, МТС і 
радгоспами України в 1952 
році» виступив секретар ЦК 
КП(б) України тов. Л. Г. 
Мельников.

На доповідь розгорнулись 
дебати.

В нараді беруть участь то
вариші Л. Г. Мельников, Т.С. 
Коротченко, М. С. Гречуха, 
О. І. Кириченко, Л. Р. Кор- 
нієць, І. Д. Назаренко, І. С. 
Сеніп, Г. 6. Гришко, М. Д. 
Бубновський.

Нарада продовжує роботу. 
(РАТАУ).

Підготовка до збирання врожаю
Україна готується до збирання 

багатого врожаю. На південному 
заході республіки цвіте озима 
пшениця, на крайньому півдні і в 
Закарпатті почало наливатись 
жито, викидають колос ячмінь і 
яра пшениця.

' МТС, колгоспи і радгоспи рес

публіки завершують підготовку 
до збирання. Ремонт комбайнів 
закінчили близько 500 МТС. У 
степових і лісостепових районах 
обладнані тисячі польових табо
рів, механізованих і електрифіко
ваних токів.

Більше 10 тисяч комбайнерів

обладнали свої машини електро
освітленням для роботи в нічний 
час. 15 тисяч комбайнів мають 
на прицепі дискові лущильники. 
Для збирання соломи і полови з 
полів після комбайнів, підготовле
но близько 600 тисяч волокуш.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Поверхове ставлення до виховання 
молодих комуністів

Дню шахтаря—достойну зустріч!

У первинній парторганізації 
автотранспортної контори тресту 
«Укрвуглемонтаж' налічується 
25 комуністів. З п'яти канди
датів чотири мають простроче
ний кандидатський стаж. Та
кий стан пояснюється тим, що 
партійне бюро і його секретар 
т. Болдирєв недостатньо зай
маються політичним вихован
ням молодих комуністів, залу
ченням їх до активної участі 
в партійному і громадському 
житті.

Комуніст Петро Семенов— 
один із кращих шоферів контори. 
На перевезенні вантажів він 
виконує своє виробниче зав
дання на 130—150 процентів, 
бореться за продовження стро
ку міжремонтного пробігу ав
томашини, економить пальне. 
Вдовольняючись виробничими 
успіхами, партбюро мало ціка
вилось, як т. Семенов зростає 
політично, як виконує партій
ні доручення. Забули тут і 
про те, що він кандидат партії 
з 1945 року. Лише кілька днів 
тому партійна організація при
йняла т. Семенова в члени 
ВКП(б). На запитання, чому 
так сталося, секретар парторга
нізації т. Болдирєв відповів:

— Його халатність, ну і, 
звичайно, наша. Не підказали 
своєчасно товаришеві.

Але це непоодинокий факт. 
Завідуючий складом і Микола 
Столбов також кандидат партії 
з 1946 року, диспетчер Григо
рій Півняк—з 1950 року.

В роботі партбюро бракує 
уважного підходу, вивчення за

Міцні політичні знання
Закінчились підсумкові за

няття в гуртку по вивченню 
біографії И. В. Сталіна при 
парторганізації міськздороввід- 
ділу, де пропагандистом кому
ніст т. Ідельсон.

Слухачі гуртка добре вивчи
ли програмовий матеріал і на 
підсумкових заняттях на всі пи
тання давали чіткі і повні від
повіді.

Реєстратор лікарні №4 т. Рез- 
ниченко детально розповіла про 
початок революційної діяльнос
ті товариша Сталіна.

Акушерка тов. Шаповалова 

питів і особистих якостей кож
ного комуніста. Тут формально 
і поверхово ставляться до роз
поділу і виконання партійних 
доручень. Затвердивши кілька 
місяців тому всіх кандидатів 
партії агітаторами, партбюро 
жодного разу не поцікавилось, 
як вони працюють, якої потрі- 
бують допомоги. Кандидат в 
члени ВКП(б) Микола ІІазинич 
розповідає:

—Мені доручили проводити 
агітаційно-масову роботу, але 
потрібної допомоги я не одер
жую. Семінари агітаторів не 
відбуваються. А коли звернеш
ся за порадою до т. Болдирєва, 
то він обмежується лише тим, 
що скаже, на яку тему про
вести бесіду, а як краще до
нести цю тему до слухачів, не 
вчить.

Тов. Болдирєв намагався за
певнити, що всі молоді кому
ністи беруть участь в підго
товці партійних зборів. Він по
казав плани роботи партійної 
організації, де було зазначено, 
хто яке питання готує. Але те, 
що намічається в планах зде
більшого не здійснюється. Ні 
т. Пазинич, ні т. Семенов не 
пам'ятають, щоб їх залучали 
до участі у підготовці партій
них зборів, хоч це є одним із 
важливіших заходів піднесення 
активності молодих комуністів, 
прищепленпя їм організаторсь
ких здібностей.

Ці та багато інших фактів 
свідчать про занедбаність і фор
малізм у виховпій роботі з кан
дидатами партії.

С. Міркотан.

охарактеризувала роль товари
ша Сталіна в організації слав
них перемог Червоної Армії в 
роки громадянської війни.

Широко і дохідливо були ви
світлені питання індустріаліза
ції і колективізації нашої кра
їни, період Великої Вітчизня
ної війни старшою медсестрою 
лікарні т. Жгун, медсестрою 
дитячих ясел №5 т. Ручкою та 
іншими.

Всі 15 слухачів набули в 
гуртку глибокі і міцні знання.

А. Спичка, 
голова міськкому профспілки 

медпрацівників.

Завершуємо піврічний 
план

Ідучи назустріч Дню шахта
ря, колектив залізничної тран
спортної контори зобов'язався 
виконати восьмимісячний план 
до 20 серпня, знизити собівар
тість тонно-кілометра проти 
планової па 5 процентів, під
вищити продуктивність праці 
на 8 процентів.

Ми також дали слово—дос
троково провести середній ре
монт 12 вагонів і капітальний 
паровоза №3516, збудувати свої
ми силами вугільну естакаду 
і приміщення для утримування 
мастильних матеріалів, від
ремонтувати 3,5 кілометра ко
лії.

Залізничники успішно здійс
нюють свої зобов'язання. Ко
лектив контори добився чіткої, 
безаварійної роботи. Достроко
во виконано п'ятимісячний 
план ремонту обладнання.-Собі
вартість перевезень вантажів 
знижено на 7 процентів.

У змаганні високих показпи- 
ків добиваються машипіст паро
возу т. Зубалей, комсомоль
сько-молодіжна бригада, очолю
вана старшим машиністом т. Фе- 
доренком, бригади по ремонту 

І тт. Додатка, Погрібного, Плот- 
! пикова. Всі вони виконують 
' норми на 150—180 процентів.

І. Чорномор, 
секретар перторганізації 

транспортної контори.

По-стахановському
і Серед рудоремонтників широ- 
' кого розмаху набрало соціаліс

тичне змагання па честь тра
диційного свята —Дня шахтаря. 
Передові люди підприємства, 
взявши на себе підвищені зо
бов'язання, добиваються їх реа
лізації, підвищують якість про
дукції, поліпшують викорис
тання обладнання.

Стахановськими ділами від
значаються сталевар Леонід Ре- 
шетнєв, токар Ганна Колісни- 
ченко, слюсар Олег Сапунов, 
свердлильниця Ганна Денисова. 
їх щоденні показники роботи— 
півтори-дві норми.

На заводі десятки робітників 
достроково виконали піврічні 
виробничі завдання.

Г. Штенгелов,
і фрезерувальник рудоремонтного 

заводу.

За високі техніко-економічні
показники

На заводі «Червоний ливар
ник)' все ширше розгортається 
соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря. Кожний цех, 
бригада, робітник взяли на 
себе підвищені зобов'язання і 
наполегливо борються за пере
творення їх в життя.

Колектив заводу успішно 
виконав шестимісячний план, 
знизив собівартість продукції 
на 4 проценти, підвищив про
дуктивність праці на 17,4 про
цента. Зекономлено понад 50 
тисяч карбованців. В нинішньо
му році освоєно стальне литво. 
Це дало можливість не ввози
ти його з інших міст.

Поліпшується організація 
виробництва, невпинно удоско
налюється технологічний про
цес. В боротьбі за технічний 
прогрес попереду йдуть кому
ністи, новатори виробництва. 
Токарі тт. Яненко, Гетьман, 
електрообмотник т. Аністра- 
тенко внесли ряд раціоналіза
торських пропозицій, реаліза

Назустр
У відповідь на звернення 

колективу Байдаківського вуг
лерозрізу про розгортання со
ціалістичного змагання на 
честь Дня шахтаря трудящі 
депо тресту «Олександріяву- 
гілля» беруть на себе такі зо
бов'язання: достроково викона
ти план ремонтних робіт, збу
дувати екіпіровочні устаткуван
ня, здійснити раціоналізатор
ські пропозиції по виготовлен-

Включившись у соціа
лістичне змагання за до
стойну зустріч Дня шах
таря, пресувальник Олек
сандрійської брикетної 
фабрики Семен Левашов 
день у день підвищує 
продуктивність праці. 
Щозміни він виконує ви
робничу норму на 130— 
140 процентів.

Стахановець дбайливо 
доглядає обладнання, до
бивається безперебійної 
роботи пресу.

На знімку:
С. Е./Ієвашов. 

Фото Г. Танського.

ція яких дала можливість в 
півтора - два рази підвищити 
продуктивність праці.

Останнім часом пущено в 
хід різьбонакатний і різьбона
різний багатошпиндельний верс
тати. Завдяки цьому набагато 
зріс випуск продукції.

Змагання на честь Дня шах
таря приносить все нові трудо
ві успіхи. 20 стахановцям при
своєно звання кращих з свого 
фаху. Серед них стругальник 
т. Жигель, формувальник 
т. Берест, токар т. Федоренкц^ 
електрозварник т. Линник. Бо—' 
ни добились високих трудових 
показників.

Підготовка до свята шахта
рів проходить на заводі під зна
ком дострокового виконання 
8-місячного плану, підвищення 
культури виробництва, збіль
шення рядів раціоналізаторів 
та винахідників, поліпшення 
техніко-економічних показни
ків.

С. Петров.

іч святу
ню верстата для підкатки кін
ців димогарних труб і присто
сування для фарбування ваго
нів. Деповці вирішили достроко
во випустити з ремонту чотири 
вагони, встановити повітряну 
магістраль для випробування 
механізмів думкарів, знизити 
витрату матеріалів і запасних 
частин на 5 процентів.

А. Вовченко, 
профгрупорг депо.

Співдружність робітників і вчених
На шахтах Донбасу з кож

ним роком збільшується кіль
кість машин і механізмів з 
маркою конотопського електро
механічного заводу «Червоний 
металіст». Усі ці машини і ме
ханізми створені завдяки твор
чій співдружності робітників, 
інженерів і техніків заводу з 
ученими. Творча дружба зв'я
зує колектив заводу з викла
дачами і вченими 12 вищих 
учбових і науково - дослідних 
закладів країни.

Недавно на шахту «2-7-Лі- 
діївка» завод відправив першу 
оригінальну установку для ав
томатичного контролю і управ
ління роботою шахтних меха
нізмів. Ця установка створена 
конструкторами заводу в спів
дружності з науковими праців
никами Всесоюзного вугільно

го інституту, Донецького інду
стріального інституту імені 
М. С. Хрущова і Донецького 
науково - дослідного вугільного 
інституту, які дали нам при- 
мірні схеми окремих її частин.

Трохи раніше було освоєно 
виробництво автоматики підзем
ного транспорту, якою осна
щено вже 16 шахт. В розробці 
цієї автоматики брали участь 
Донецький індустріальний ін
ститут імені М. С. Хрущова, 
науково-дослідний інститут за
лізничного транспорту і Дніпро- 
вуглемаш. У співдружності з 
вченими було створено також 
устаткування для автоматично
го усунення пилу під час ро
боти гірничого комбайна, авто
матичний шахтний водовідлив, 
насос з мотором, який може 

працювати у воді, і ряд інших 
механізмів.

Вчені допомагають машино
будівникам безустанно удоско
налювати технологію виробниц
тва. З допомогою науково-до
слідного інституту електрозва
рювання Академії наук УРСР 
імені 6. 0. Патона широко 
впроваджено автоматичне зва
рювання під шаром флюсу, що 
підвищило продуктивність пра
ці на цій операції майже 
вдвоє. У співдружності з Цент
ральним науково-дослідним ін
ститутом технології машинобу
дування виготовлено прокатний 
стан, який замінив фрезеруван
ня шестерень більш продук
тивним способом—гарячою на
каткою. Один такий стан вико
нує протягом тижня роботу, 
яку виконували за місяць де

сять фрезерних верстатів, що 
працювали цілу добу. Вченим 
зобов'язані ми також і тим, що 
на заводі широко застосовую
ться металізація, обробка інст
румента глибоким холодом, ос
воюються нові види литва.

Тільки в минулому році яа- 
вод відвідали більше десяти 
докторів і кандидатів технічних 
наук, тут побували творець ву
гільного комбайна лауреат Ста
лінської премії тов. Сукач та 
інші визначні спеціалісти. Вони 
виступали перед машинобудів
никами з лекціями і допові
дями про нові досягнення науки 
і техніки, допомогли нам впро
вадити високопродуктивні при
йоми праці.

Колектив заводу підтримує 
постійний діловий зв'язок з 
шахтами Донбасу. Наприклад, 
перше ніж передати у вироб
ництво проект нової установки 

для автоматичного контролю і 
управління роботою шахтних 
механізмів, конструктори заво
ду побували на шахті «2-7- 
Лідіївка» і обговорили його з 
шахтарями. Зауваження шахта
рів були враховані при оста
точному опрацюванні проекту. 
Два місяці тому на заводі по
бували представники ряду шахт 
і внесли багато цінних пропо
зицій, спрямованих на продов
ження строку службп вироблю
ваних нами машин.

У співдружності з вченими 
і шахтарями колектив заводу 
«Червоний металіст» удоскона
лює високопродуктивні механіз
ми, які полегшують працю ро
бітника.

П. Борзеловнч, 
головний інженер конотопського 

електромеханічного заводу 
гірничого устаткування 

.Червоний металіст*,
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Повністю виконати договірні зобов'язання Волга з'єдналася з Доном
Що показала взаємоперевірка
Недавно проведено взаємо

перевірку виконання договорів 
на соціалістичне змагання, скла
дених між Олександрійською 
та Корпстівською МТС.

Перевіркою встановлено, що 
МТС району значно перевико
нали свої договірні зобов'язання 
по основних видах весняно-по
льових робіт. Так, наприклад, 
Користівська МТС завдання по 
боронуванню зябу й парів ви
конала на 111,7 процента, по 
боронуванню озимини — на 
108,1 процента, по культива
ції зябу—на 107,5, оранці чис
тих парів—на 110 процентів і 
т$-^ По цих видах робіт має 
значне перевиконання і Олек
сандрійська МТС.

Та на жаль, за благополучни
ми загальними показниками 
криється неприглядний стан 
справ у деяких тракторних 
бригадах, які не забезпечують 
виконання договорів, складе-

| них МТС з колгоспами.
Тракторна бригада № 4 Івана 

Куцелощенка з Олександрійсь
кої МТС, яка обслуговує воро- 
шиловський колгосп імені 
Сталіна, завдання по закриттю 
вологи, наприклад, виконала 
лише на 76 процентів. Брига
да Якова Гайдамаки значно 
недовиконала плану боронуван
ня озимини, а сівбу кукуруд
зи бригади Григорія Нечипо- 
ренка та Олексія Яценка вико
нали лише на 32 проценти.

Погано виконують договірні 
зобов'язання і деякі тракторні 
бригади Користівської МТС.

Ряд тракторних бригад не
допустимо зволікають обробіток 
сільськогосподарських культур.

Все це вимагає посилити 
керівництво тракторними брига
дами з боку керівників МТС і 
домогтись безумовного виконан
ня договірних зобов'язань.

В. Леонтьев.

На знімку: бригадир тракторної 
бригади № 1, Користівської МТС, 
Володимир Бульба.

У тракторній бригаді Володимира Бульби
Тракторна бригада Володими

ра Бульби, яка обслуговує 
бандурівський колгосп імені 
Сталіна, сумлінно виконує свої 
договірні зобов'язання.

Механізатори бригади на день 
раніше строку, встановленого 
шровором, завершили сівбу рап- 
Юх зернових культур, достро
ково провели ряд інших важ
ливих сільськогосподарських 
робіт.

Самовіддано працюють трак
тористи і на обробітку посівів. 
Вони вже тричі підпушили між
ряддя кукурудзи і соняшника 
на всій площі в 100 гектарів,

двічі обробили міжряддя і про
вели перше підживлення цук
рових буряків на площі 29 
гектарів, в чистому стані ут
римують пари, скосили 62 гек
тари трав.

Добре працює тракторист Ми
кола Коробка. З причіплюва
чем Іваном Козубенком на 
тракторі «У-2» вони щодня ви
конують по дві норми.

На обробітку парів відзначає
ться тракторист Андрій Поно- 
маренко, який щодня значно 
перевиконує завдання.

На косовиці трав високих 
виробітків добивається Олекса

Бульба. Трактором «ХТЗ» він 
скошує по 18—20 гектарів 
при нормі 12.

Старанно доглядаючи посіви, 
механізатори готуються до 
збирання високого врожаю. Во
ни ретельно готують трактори, 
які працюватимуть в агрегаті з 
комбайнами та вже завершили 
ремонт всіх тракторних воло
куш.

Збирання врожаю колектив 
тракторної бригади зобов'язує
ться провести в стислі строки 
і лише високоякісно.

Г. Давниченко,
колгоспник.

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід проривки 
підпушування кормових корнеплодів та кормових баштанних 

сіяних трав, силосування кормів та підготовку жаток у колгоспах району 
на 10 червня 1952 року

(в процентах до плану)

Назва колгоспу
Б

о 
О Назва колгоспу

ім. Ворошилова 
імені Сталіна

(Бандурівка) 
ім. Карла Маркса 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. 18 партконференції 
імені Калініна 
ім. Будьонного 
імені Сталіна (Вороши- 

ловка)
.Шлях до комунізму" 
ім. Молотова 
„Заповіт Леніна" 
імені Леніна 
ім. Енгельса

О 
<3

ІОО 100 31 0 85

100 100 24 18 93
100 100 19 0 90
100 75 25 0 58
100 65 58 104 100
ІОО 62 68 0 100
100 53 21 0 85

ІОО 50 37 15 100
100 15 ЗО 100 78
100 0 7 0 0

91 73 24 43 78
91 45 27 10 75
90 ІОО 29 0 50

ім. Петровського 
„Перше травня" 
ім. Жданова
ім. Володимира Ульянова 
ім. Рози Люксембург 
ім. 12-річчя Жовтня 
„Жовтень"
ім. Щорса
„Оборона країни" 
„Шлях до соціалізму" 
„Комунар"
ім. Хрущова
По Олександрійській МТС 
По КористІвськІЙ МТС 
По РАЙОНУ

цукрових буряків, 
культур, косовиці 
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90 100 10 0 100
90 86 71 0 85
80 88 38 0 ЗО
78 50 32 0 77
56 68 64 0 45
54 0 28 0 37
40 74 17 0 100

28,7 50 18 0 60
8 77 10 41 100

— 64 48 9 80
— 37 25 34 50
— 0 22 0 ‘ 28
91 89 33 24 75
83 64 26 10,7 73

86,5 61 ЗО 16,4 74

6 червня Цимлянська гідро
електростанція дала перший 
промисловий струм. Отже, на 
Цимлянському гідровузлі завер
шені основні будівельно-мон
тажні роботи. Весь комплекс 
споруд гідровузла вступив в 
експлуатацію. Монтаж турбіни 
і генератора першого агрегату 
вперше проходив за новим ме
тодом—одночасно з будівниц
твом гідроелектростанції.

О 9 годині ЗО хвилин гене
ратор № 1 був увімкнутий на 
паралельну роботу з системою

Радянський народ, натхнен
ний і керований партією Леніна 
—Сталіна, одержав нову блис
кучу перемогу: води Волги на
вічно злилися з водами Дону. 31 
травня 1952 року у міжріччі 
прослався суцільний водний 
шлях. Здійснена багатовікова 
мрія нашого народу про з'єднап- 
пя двох великих російських рік. 
Цей день ввійде світлою датою 
в літопис великих справ і здо
бутків нашого народу, який 
побідоносно будує комунізм.

Складний шлях довелось 
пройти донській воді. Три по
тужні насосні станції, розташо
вані послідовно одна за одною, 
підняли її на висоту 44 мет
рів — на рівень водорозділу. 
Звідти, через систему шлюзів, 
донська вода спустилась на 88 
метрів—до Волги.

Волго-Донський канал, що 
має в довжину 101 кілометр,— 
грандіозна гідротехнічна спо
руда. На його трасі розміщені 
(без Цимлянського водоймища 
та гідроелектростанції) три
надцять шлюзів, сім водоски
дів, дев'ять пристаней, три 
водоймища з загальним запа
сом води в сотні мільйонів ку
бометрів та багато інших спо
руд.

Глибоководийй канал оере 
початок у стін міста-героя — 
Сталінграда. Він проходить по 
порізаній степними річечками 
місцевості і, пересікаючи брге- 
нінські висоти, виходить пів
денніше від міста Калача до 
Дону. По ньому вже пройшли 
перші судна.

Прагнення виправити '«по
милку» природи, що раз'єднала 
гребнем Сргеней дві могутні 
ріки, виникло в російського 
народу ще в давні часи. До 
тридцяти проектів з'єднання 
Волги з Доном було складено 
до Великої Жовтневої револю
ції. Але поміщицько-буржуаз
ній Росії з її економічною і 
технічною відсталістю було не 
під силу здійснити жоден про
ект. Тільки радянський народ, 
звільнений від капіталістичної 
експлуатації, який успішно 
возводить під керівництвом 
більшовицької партії світлу 
будову комунізму, виявився в 
змозі розв'язати історичне зав
дання з'єднання п'яти морів 
європейської частини країни 
в єдину водно-транспорту сис
тему.

Канал збудований міцно—на 
віки! На трасі каналу викона
но 66 мільйонів кубометрів 
земляних робіт. В його спору
ди укладено близько мільйона 
кубометрів бетону і залізобе
тону.

Будівництво Волго-Донсько- 
го каналу велось небачено ве
ликими темпами. Роботи на 
його трасі почались влітку у 
1948 році. Спочатку наміча
лось збудувати канал за шість 
років. В грудні 1950 року Ра
дянський уряд вирішив скоро
тити цей строк на два роки. 
Будівники з честю виконали 
завдання Батьківщини.

Волго-Донський канал—пер- 
венець великих будов комуніз
му, здійснюваних на просторах 
нашої Батьківщини по ініціа
тиві товариша Сталіна. Вся 
країна брала участь в роботах 
по з'єднанню двох могутніх 
російських рік. Грандіозна бу
дова була щедро наділена най- 
передовішою сучасною техні
кою. Досить сказати, що уклад
ка бетону була повністю меха
нізована. 98 процентів земля
них робіт були виконані меха
нізмами. Механізація всіх ін
ших видів будівельних робіт 
досягла 90 процентів.

В морозний день 1 лютого 
на Карповській насосній стан
ції було пущено перший по
тужний насос. Він почав пере- 
качку води із Дону в Карпов- 
ське водоймище, піднімаючи її 
па висоту в 13 метрів. У квіт
ні стала до ладу Мариновська 
насосна станція, що піднімає 
воду із Карповського водосхо
вища в Бореславське—ще на 
22 метри. Звідси вода була 
піднята на 9 метрів насосами 
третьої станції. Найвище — 
Варваровське водоймище жи
вить донською водою дільницю 
каналу па його волзькому схи
лі.

24 травня був відкритий 
шлях воді на водорозділі і да
лі—по волзькому схилі. Потік 
ішов, минаючи один шлюз за 
одним, до Волги.

Вдень 31 травня донська 
вода підійшла зовсім близько 
до Волги. Коли води Дону по
казались із воріт другого шлю
зу, назустріч їм із воріт пер
шого шлюзу могутнім потоком 
ринулись води Волги. Тут, між 
першим і другим шлюзами, 
обидві ріки зустрілись.

Це був незабутній, урочис
тий момент. Тисячі радіючих 
людей, які зібрались в цьому 
місці на обох берегах каналу, 
славили великого вождя наро
дів Иосифа Віссаріоновича 
Сталіна, ініціатора будівництва 
Волго-Донського водного шляху.

Зараз па каналі закінчують
ся останні оздоблювальні робо
ти. Річники готуються до від
криття регулярного руху ван
тажних і пасажирських суден.

В. Вавілов.

Цимлянська ГЕС дала перший 
промисловий струм

Ростовенерго. По проводах пі
шов перший промисловий струм 
Цимлянської ГЕС. Станція всту
пила в експлуатацію. Це нова, 
видатна перемога будівельни
ків і монтажників Цимлянсько
го гідровузла.

Струм Цимлянської ГЕС одер
жали споруди гідровузла, на
сосні станції Волго-Дону і зро
шувальної системи, промислові 
підприємства Ростовської облас
ті, Донбасу і Придніпров'я.

(ТАРС).

ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ СУДНОПЛАВНИЙ КАНАЛ

На знімку зображений Історичний момент злиття вод Волги з водами Дону між першим і другим 
і.шлюзами каналу 31 травня. Фото С. Кропивницького.
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Організовано проведемо передплату 
і журнали
чальник відділення т. Гречка 
цю роботу проводить у відриві 
від парторганізацій і колгоспів, 
внаслідок чого передплата тут 
проходить дуже неорганізовано. 
Досить сказати, що правління 
артілі імені іЦорса (голова тов. 
Мазур) та імені Петровського 
(голова т. Теличко) досі не 
оформили передплати для кол
госпу і не допомогли працівни
кам зв’язку провести передпла
ту періодичних видань серед 
членів їх артілей.

Партійні, профспілкові, ком
сомольські організації справу 
задоволення всезростаючого 
попиту трудящих на газети і 
журнали повинні взяти в свої 
руки і допомогти працівникам 
зв’язку охопити передплатою 
кожного трудящого нашого міс
та і району.

М. Савченко, 
завідуючий відділом „Союзпе- 

чаті“ при конторі зв'язку 
м. Олександрії.

на газети

на газети
З 1 червня 1952 року від

крилась передплата 
і журнали на друге півріччя.

Працівники зв’язку, первин
ні партійні організації нашого 
міста і району в справі розпов
сюдження газет і журналів ма
ють деякі успіхи. В більшості 
підприємств, колгоспів за ко
роткий строк були реалізовані 
повністю ліміти передплати. 
Тільки в одному з управлінь 
будівництва жител Семенівсько- 
го тресту розповсюджено 685 
примірників газет і 123 жур
нали. Добре організували пе
редплату на газети і журнали 
Ворошиловське, Бандурівське 
та інші відділення зв’язку.

Однак, іце не всі працівники 
зв’язку і громадськість проник- 
нуті дбанням, щоб якнайкраще 
організувати передплату на га
зети та журнали. Дуже погано 
проводиться підписка по Косів- 
ському відділенню зв’язку. На- 

Листи до редакції
Бездушне ставлення до людини

Після робочого дня 29 трав
ня робітниця контори заліз
ничного транспорту т. К. тяж
ко захворіла. їй потрібна була 
негайна лікарська допомога. 
На території контори в той 
час не було жодної машини 
за
яким розпоряджався начальник 
електромонтажного управління 
т. Гусинський.

Чергова сестра медпункту 
т. Лозова звернулася до т. Гу- 
синського з просьбою дати ма-

виключенням самоскида,

Покращити торгівлю
Шість магазинів є в селіКо- 

сівці. Але працівники сільсь
кого споживчого товариства не 
подбали про те, щоб організу
вати в них безперебійну тор
гівлю і задовольнити потреби 
споживачів. Не організували 
вони і торгівлі в полі, де за-

Закінчились змагання з баскетболу
З 8 по 12 червня ц. р. на бас

кетбольній площадці Олексан
дрійського міського стадіону про
ходило обласне змагання з бас
кетболу, в якому взяли участь 
сильніші команди області.

Чемпіон області 1951 року — 
чоловіча команда добровільного 
спортивного товариства „Шахтар* 
міста Олександрії виграла всі 
зустрічі і знову стала чемпіоном 
області. Команда нагороджена 
вдруге перехідним призом і дип
ломом першої ступені. Друге міс- 

Заява бюро Всесвітньої Ради Миру 
і громадських діячів окремих країн

шину відвезти хвору до лікар
ні. Замість допомоги він від
повів: «Нехай за неї турбує
ться її начальник, а мені дай
те спокій».

Машину т. Лозова взяла в іншій 
організації і доставила хвору 
до Семенівської лікарні, де їй 
негайно була зроблена опера
ція. Дякуючи чуйному ставлен
ню медпрацівників, життя ро
бітниці К. врятовано.

А. Яковенко, 
інструктор РК вугільників.

раз працює багато колгоспни
ків.

Таке байдуже ставлення пра
цівників торгівлі до своїх обо
в’язків викликає законне не
вдоволення колгоспників.

і. Ророха,
старший піонервожатий 

школи.

це зайняла команда добровільного 
спортивного товариства „Искра" 
міста Кіровоград. Трете місце по
сіла команда міськВНО Олексан
дрії, наймолодша команда, яка на
городжена дипломом третьої сту
пені.

Серед жінок звання чемпіона 
області завоювала Кіровоградська 
команда добровільного спортив
ного товариства „Искра".

Я. Шкловський, 
голова міського комітету в 

справах фізкультури і спорту.

нень французького народу за
чіпає всі народи світу, бо во
на посилює загрозу війни. Бо
ротьба французького народу є 
серйозною перешкодою для сил, 
які чинять опір послаблепню 
міжнародного напруження і 
мирного розв’язання спірних 
питань. Саме тому вони тепер 
ополчились у Франції на тих, 
хто незалежно від соціального 
походження і політичних пог
лядів, об’єднавшись відкрито, 
захищають справу миру.

Лист генералів Кім Ір Сена 
і Пин Де-хуея генералові Кларку

ПЕКІН, 9. (ТАРС). У повідомлен
ні кореспондента агентства Сінь- 
хуа з Пхеньяна говориться:

Сьогодні верховний командую
чий корейською Народною армі
єю Кім 1р Сен і командуючий ки
тайськими народними доброволь
цями Пин Де-хуей надіслали 
командуючому збройними силами 
Об'єднаних націй Марку Кларку 
такого листа:

Зараз питання про репатріацію 
військовополонених є єдиним пи
танням, що перешкоджає досяг
ненню угоди в переговорах про 
перемир'я в Кореї. Ми вважаємо, 
що делегати обох сторін повинні 
зробити все можливе для врегу
лювання цього питання шляхом 
консультації, щоб досягти в Ко
реї перемир'я, на яке гаряче спо
діваються люди всього світу. З 
метою врегулювання питання про 
репатріацію військовополонених 
шляхом консультації на розумній 
основі делегати обох сторін в хо
ді переговорів досягли угоди, яка 
гарантує, що репатрійовані війсь
ковополонені обох сторін не бу
дуть знову браги участі в корей
ській війні, зможуть повернутися 
додому і відновити мирне життя.

Для забезпечення цієї гарантії 
делегати нашої сторони неоднора
зово висували таку найбільш кон
кретну, справедливу пропозицію: 
весь іноземний озброєний персо
нал (збройних сил Об'єднаних на
цій і китайських народних добро
вольців), захоплений обома сторо
нами. повинен бути репатрійова
ний ними; весь захоплений обома 
сторонами корейський озброєний 
персонал (південнокорейських 
військ і корейської Народної ар
мії), місце проживання якого зна
ходиться в районах противної сто
рони, повинен бути репатрійова
ний; тому ж персоналові, місце 
проживання якого знаходиться в

І

В американській пресі з'явило
ся ряд статей, автори яких 
намагаються виправдати втру
чання Сполучених Штатів у 
внутрішні справи тих країн, 
яким США подають „допо
могу". Разом з тим автори 
статей відверто визнають фак
ти грубого втручання США у 
внутрішні справи цих країн.

(З газет).

І

Допомога 
по-американському

Рис. С. Вікторова.
(Прескліше РАТАУ).

• •

користуються для вип-
Які б не були приводи, 

якими 
равдання репресій проти фран
цузького руху за мир, такі 
заходи можуть мати тяжкі 
наслідки для всіх народів.

Ми урочисто заявляємо, що 
всі народи світу солідарні з 
боротьбою французького народу 
за мир. Ніяка сила не зможе 
зломити волю великої нації, 
яка захищає свою незалеж
ність і бореться за мир в усьо 
му світі. 

районах тієї сторони, у якої він 
перебуває в полоні, може бути 
дозволено прямо повернутися до
дому і нема потреби його репат
ріювати.

Ця пропозиція повністю відпо
відає духові загальновизнаної Же
невської конвенції 1949 року. Ко
ли б ваша сторона так само щиро 
прагнула досягти перемир'я в Ко
реї, як і ми, тоді питання про ре
патріацію військовополонених бу
ло б давно розумно врегульоване 
відповідно до цієї пропозиції. Од
нак делегати вашої сторони з са
мого початку переговорів по 
пункту 4 порядку денного завжди 
безпідставно наполягали на про
позиції про так звану „добро
вільну репатріацію", яка супере
чить духові Женевської конвен
ції.

У другій половині березня цьо
го року наш делегат на основі 
вищезгаданої пропозиції нашої сто
рони запропонував, щоб кожна 
сторона перевірила список пріз
вищ військовополонених, який во
на передала 18 грудня 1951 року. 
Незважаючи на те, що делегат 
вашої сторони згодився на це. в 
квітні він незаконно заявив про 
так званий „відбір* військовопо
лонених, який в дійсності означає 
насильствене затримання наших 
військовополонених. Оскільки за
хоплений персонал перебуває в 
полоні у противної сторони, він, 
як це передбачає Женевська кон
венція, ні при яких обставинах 
не може відмовлятися від прав, 
які надає йому ця конвенція. То
му принцип так званої „добро
вільної репатріації" і „відбору", 
якого додержує ваша сторона, є 
не тільки безпідставним, але та
кож і не відповідає міжнародним 
угодам.

Делегати вашої сторони відмов
ляються прислухатися до голосу 
розуму, проводити переговори на 
засіданнях, свавільно повторюють, 
що ваша пропозиція про затри
мання наших військовополонених 
є „твердою, остаточною і незмін
ною". В той же час ваші делега
ти з метою затягти переговори 
неодноразово вимагали перерви в 
переговорах на невизначений час 
або на якийсь період часу. На 
засіданні делегацій на перегово
рах про перемир'я 7 червня ваш 
делегат зайшов ще далі і без 
взаємної згоди односторонньо ого
лосив триденну перерву і в сере
дині засідання вийшов з палатки, 

не 
де- 
по- 
за- 
Це 

де відбуваються переговори, 
дочекавшись відповіді нашого 
легата і навіть не зачекавши, 
ки перекладачі вашої сторони 
кінчать переклад його слів, 
є грубою провокацією, яка абсо
лютно недопустима в переговорах

Олександрійський міський фінансовий відділ повідомляв,
що на підставі інструкції НКФ СРСР від 8 жовтня 1943 року 

№ 660 „Про порядок проведення податкового обліку" з 15 червня 
1952 року в місті Олександрії та міських селищах Димитрово, Ок- 
тябрське і Перемога буде проводитись додатковий облік джерел дохо
ду від сільського господарства.

Керівники будинкоуправлінь, коменданти будинків та всі при
ватні домовласники повинні заповнити та подати картки податкового 
обліку ф. № 2 міськфінвідділу до 16 червня 1952 року.

Картки податкового обліку ф. № 2 можна одержати і здати на 
приймальних пунктах які розташовані:

~ конторі колгоспу ім. Леніна.
приміщенні бригади колгоспу ім. Леніна (провулок Кірова, 10). 
конторі артілі „Червона вишивальниця".
Димитровській селищній Раді. 
Октябрській селищній Раді.

1. в
2. В
3. В
4. В
5. В
Пункти працюватимуть щоденно з 12 по 16 червня 1952 року 

9 годин ранку до 6 годин вечора. МІськфІнвіддІл.

Відкрито прийом передплати 
на газети та журнали 
на друге півріччя 1952 року

Передплату приймають всі відділення зв'язку та 
міський відділ „Союзпечать".

Педагогічний та учнівський колектив Бандурівської серед
ньої школи з великим сумом сповіщають про передчасну смерть 
директора школи

СМОЛЯРА М. Н.
і висловлюють глибоке співчуття сім'ї покійного.

з

між двома рівними сторонами.
8 і 9 червня ваші делегати все 

ще відмовлялись прибути на засі
дання в Паньминьчжонь, пору
шуючи, таким чином, нормальний 
порядок переговорів про пере
мир'я. Ми вважаємо, що, характе
ризуючи свою пропозицію про 
насильствене затримання наших 
військовополонених, як „тверду, 
остаточну і незмінну", ваші деле
гати стараються, очевидно, шля
хом залякування примусити нас 
підкоритися. Але ви повинні зна
ти, що того, чого не можна досяг
ти на полі бою, не можна доби
тися й за столом конференц ї. Те
пер ваші делегати стараються 
спровокувати пас, вдаючись до 
одностороннього зриву конферен
ції. Ми повинні вказати тут, що 
на переговорах про перемир'я 
між двома рівними сторонами 
справедлива і розумна угода мо _ 
же бути досягнута тільки з дбно- 
могою розумних переговорів і 
консультації. Відмова від розумно
го обговорення, відмова від пере
говорів, відмова навіть від самих 
засідань і залишення засідання 
під час його роботи свідчать тіль
ки про боязнь фактів і правди.

Якщо ваша сторона має намір 
таким шляхом зірвати переговори, 
ви повинні відкрито заявити про 

і ___відпові
дальність. Якщо ваша сторона 
навмисно хоче створити напру
ження на Далекому Сході з яко
юсь прихованою метою, то ви 
викличете на себе гнів і осуд з 
боку миролюбних народів усього 
світу.

Тільки послідовні зусилля нашої 
сторони привели до того, що 
переговори про перемир'я три
вають досі. Ми. як і раніше, вва-

це і взяти на себе всю

жаємо абсолютно необхідним прц^ 
довжувати засідання в звичайної'’ 
му порядку з тим, щоб можна 
було швидко досягти справедли
вого і розумного 
останнього питання, 
шається нерозв'язаним, на пере
говорах про перемир'я в Кореї. 
Якщо ваша сторона все ще щиро 
хоче проводити переговори про 
перемир'я, ви повинні наказати 
вашим делегатам повернутися на 
засідання в Паньминьчжонь і вес
ти їх відповідно до нормальної 
процедури, щоб виконати серйоз
ний обов'язок перед народами 
світу, який лежить на вас, як на 
одній з сторін, що проводять 
переговори про перемир'я.

КІМ ІР СЕН. 
Верховний Командуючий 

корейською Народною армією.
ПИН ДЕ-ХУЕЙ, 

Командуючий китайськими 
народними добровольцями.

9 червня 1952 року.

розв'язання 
яке зали-

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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ПРАГА, 8 червня. (ТАРС). 
Бюро Всесвітньої Ради Миру і 
громадські діячі різних країн 
опублікували заяву, в якій го
вориться:

Дії, застосовані проти Націо
нальної ради французького ру
ху прихильників миру і інші 
репресивні заходи проти руху 
за мир у Франції, глибоко схви
лювали нас.

Спроба замкнути рот справ
жнім виразникам мирних праг-
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Конкретніше керувати 

комсомольськими організаціями.

По нашій Батьківщині (1 стор.).

РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО.
В Маковецький. — Посилити роботу 
постійно-діючих комісій (2 стор.).

І). Дудник —Дамо 500 центнерів 
картоплі з гектара (2 стор.).

В НОМЕРІ:
Г. Круглява.—Поліпшити роботу 

серед раціоналізаторів (2 стор.).
Літературна сторінка (3 стор.).
М. П. Огарьов (3 етор.).

0. Дніпровський.—В ім'я майбут
нього (3 стор.).

С Іванов — Міжнародний огляд 
(4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

Конкретніше керувати 
комсомольськими організаціями

По наїшй Батьківщині
Па підприємствах, в устано

вах, в колгоспах і навчальних 
закладах міста й району ство
рено десятки первинних ком
сомольських організацій, що 

інують в своїх рядах тися- 
ч^тнаків і дівчат із числа пе
редової молоді.

Первипні комсомольські ор
ганізації покликані виховувати 
підростаюче покоління в дусі 
безмежної відданості рідній 
Батьківщині, партії Леніна— 
Сталіна, прищеплювати йому 
любов до праці, залучати до ак
тивної участі в громадсько-по
літичному житті.

Успішно справитись з цими 
почесними і відповідальними 
завданнями можуть лише ті ор
ганізації, які повсякденно зміц
нюватимуть зв'язки з комсо
мольцями і молоддю, підноси
тимуть рівень внутріспілкової 
роботи.

і^^[1рикладом у цьому може слу-
• комсомольська організа

ція шахти №2. Виконуючи рі
шення УШ пленуму ЦК ВЛКСМ, 
комітет комсомолу вчить молодь 
своєчасно викривати помилки 
і непримиримо ставитись до 
них, всемірно розвивати і чуй
но реагувати на критику, швид
ко й уважпо розглядає скарги 
і заяви, що надходять від мо
лодих робітників. Всю свою ді
яльність комітет ЛКСМУ спря
мовує на піднесеппя політич
ної і виробничої активності 
юнаків і дівчат, на поліпшення 
їх культурно-побутових умов 
життя. На основних ділянках 
шахти створено і зразково пра
цюють шість комсомольських 
груп. Із 63 комсомольців не
має таких, які б не виконува
ли своїх виробничих норм.

Для комсомольців і молоді, 
які проживають в гуртожитку, 
створені всі умови. Кімнати 
добре обладпані потрібним ін
вентарем, є радіо. З ініціативи 
комітету комсомолу обрано по
бутову раду, яка займається 
питаннями дальшого поліпшен
ня умов життя молоді.

Зовсім протилежне на шахті 
№ 3. Збори комсомольців тут 
відбуваються від випадку до 
випадку, масово-виховна робо
та серед молоді не ведеться, 
організація не зростає, комсо
мольські групи по суті розпа
лись. Це пояснюється тим, що 
секретар комітету ЛКСМУ тов. 
Данько відірвався від активу, 
працює самотужки, навіть без 
комітету. Коли б міськком 
ЛКСМУ по-справжньому ціка
вився роботою організації, він 
міг би своєчасно виправити ці 

-------------------------------- - -------------------------------------

Сесія районної Ради депутатів трудящих
Засідання X сесії районної Ради депутатів трудящих відбудеть

ся їв червня ц. р. в районному Будинку культури а порядком денним: 
Про підготовку шкіл до нового навчального року.
На сесію, крім депутатів, запрошуються голови оільрад, директо

ри І завідуючі шкіл.
ВИКОНКОМ РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ.

помилки. Між тим, цього не 
сталося.

Працівники міськкому ЛКСМУ 
хоч і бувають в організаціях, 
але не завжди оперативно втру
чаються в їх життя, не прислу
хаються до голосу молоді, ма
ло займаються вихованням ак
тиву і, зокрема, секретарів. Тіль
ки цим можна пояснити той 
факт, що деякі комсомольські 
керівники втратили свій авто
ритет серед молоді. Хіба може 
користуватись повагою секре
тар комітету ЛКСМУ Олександ
рійського монтажного управ
ління т. Колпаченко, коли він 
забув про високе довір'я, ви
явлене йому, веде себе висо- 
комірно по відношенню до мо
лоді, проявляє чванство, зай
мається адмініструванням, жи
ву справу підмінює канцеляр
сько-бюрократичними методами 
роботи.

Можна навести чимало прик
ладів незадовільної роботи пер
винних комсомольських орга
нізацій. До таких належать 
комсомольські організації: авто
транспортної контори Семенів- 
ського тресту (секретар т. Гри- 
гор'єв), управління будівництва 
жител цього ж тресту (сек
ретар т. Саєнко). Тут не
регулярно відбуваються збо
ри, протягом восьми місяців 
не розглядались заяви передо
вої молоді, яка бажає вступи
ти в комсомол.

Бюро міськкому ЛКСМУ на 
своєму засіданні 13 травня за
слухало т. Саєнка про стан 
виховної роботи з неспілковою 
молоддю і ріст рядів ВЛКСМ. 
Але справи від цього не по
ліпшились. Прийнявши рішен
ня, працівники міськкому не 
організували перевірки вико
нання його, не допомогли ви
правити. недоліки.

Такі хиби характерні і рай
комові ЛКСМУ. Внаслідок цьо
го первинні комсомольські ор
ганізації ряду колгоспів, зок
рема, імені Будьонного, імені 
Жданова малочисельні. Секре
тарі тт. Ремез і Приходько ні
якої роботи з комсомольцями 
і молоддю не ведуть.

Міськком і райком ЛКСМУ 
повинні посилити свою діяль
ність, стати бойовими штабами, 
енергійними, ініціативними ке
рівниками комсомольських ор
ганізацій, душею всієї робіт
ничої, селянської і учнівської 
молоді. В поліпшенні роботи 
міського і районного комітетів— 
запорука дальших успіхів по 
комуністичному вихованню під
ростаючого покоління.

КРАСНОДАР. Колона.та в міському парку 
Фото Г. Єфімова.

Теплохід досяг Дону
Буксирний теплохід № 306 прой

шов через вододіл по Варваров- 
ському і Береславському водой
мищах, де він залишив плавучі 
пристані, і підійшов до 13 шлюзу, 
розташованого біля виходу в Дон.

Дев'ятого червня теплохід прой
шов 13 шлюз і увійшов в Дон. 
Сотні жителів Калача і будівни
ків шлюзу зібрались на березі, 
щоб привітати екіпаж першого 
теплохода, який прибув з Волги.

Шлях від Волги до Дону про
кладений. Команда буксирного 
теплохода № 306 завершила пер
ший перехід Красноармійськ—Ка
лач. В історії судноплавства впи
сана нова знаменна сторінка.

Медичне- обслужування
КОЛГОСПНИКІВ В ПОЛІ

Медичні працівники Старушин- 
ського району, Ізмаїльської облас
ті добре організували обслужуван
ня колгоспників в полі. Створено 
два сезонні пересувні фельдшер
ські пункти. В кожній бригаді є 
аптечки, санітарні пости. У ве
чірній час у польових таборах 
прочитано більше 350 лекцій і 
бесід на медичні теми.

Літературні гуртки в 
колгоспах

Третій рік під керівництвом учи
тельки Федченко працює літера
турний гурток у Миколаївському 
сільському клубі, Тузлівського 
району, Ізмаїльської області. Чле
ни гуртка організовують масові 
обговорення нових книг, вивчають 
історію літератури.

В колгоспах області створено 
понад тридцять літературних гурт
ків. З числа гуртківців у місце
вій пресі друкується близько ЗО 
поетів і прозаіків-початківців.

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря
НАШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Вугільники шахти № 3, від
повідаючи на заклик Байдаків- 
ського вуглерозрізу, включи
лись в соціалістичне змагання 

і на честь Дня шахтаря.
Вони зобов'язались восьми- 

місячний план видобутку ву
гілля виконати до 20 серпня, 
до першого липня пустити в 
експлуатацію лави № 50—52, 

' до п'ятнадцятого липня—лави

імені Горького. 
Прескліше ТАРС.

Цунрові заводи одержують 
нову техніну

Заводи Львівського цукротресту 
готуються до виробничого сезону, 

і На підприємствах реконструюєть
ся і замінюється значна частина 
технологічного і енергетичного 
устаткування.

Механізація трудомістких про
цесів, зокрема вантажно-розван
тажувальних операцій і транспор
тування буряків, збільшується на 

| ЗО процентів.

Комуністи на чолі боротьби 
за високий урожай

Колгоспники сільгоспартілі іме- 
; ні XVII партійного з'їзду (Хар- 
. ківська область) наполегливо бо- 
і ринься за високий урожай. Орга- 
; візують і очолюють всю боротьбу 
І комуністи.

Партійна організація розстави- 
| ла комуністів на вирішальних 

ділянках колгоспного виробниц
тва. Член партії тов. Шовковий 
очолює другу рільничу бригаду. 
Він уміло поширює досвід пере
довиків, застосовує кращі агро- 

і технічні прийоми. Бригада раніше 
за всіх закінчила проривання цук
рових буряків.

Кожний комуніст сільгоспартілі 
І — агітатор. Серед колгоспників 
. систематично проводиться бесіди 

і колективні читання газет. Член 
партії тов. Чайка виступає з допо- 

і відями про великі будови кому
нізму, про боротьбу народів за 
мир.'

Очолюючи боротьбу членів 
сільгоспартілі за високий урожай, 
партійна організація добилась 
проведення всіх сільськогоспо
дарських робіт у кращі агротех
нічні строки.

№ 51—53, до першого серпня 
—лави № 61—63.

Восьмимісячний план гірни
чо-підготовчих робіт викопати 
до 25 серпня. Довести виробі
ток на одного трудящого до 
38 топа вугілля. Ліквідувати 
збитки, допущені в першому 
кварталі.

Гірники вирішили викликати 
на соціалістичне змагання за 
достойпу зустріч шахтарського

Пам‘ятник В. І. Леніну 
в колгоспі

В селі Гриньки, Полтавської об
ласті, відкрито пам'ятник органі
затору більшовицької партії і Ра- 

, дянської держави Володимиру 
Іллічу Леніну. Пам'ятник установ
лено в парку колгоспу ім. Жда
нова.

Москва прикрашається 
новими будиннами

Понад 700 тисяч квадратних 
метрів житлової площі одержали 
торік трудящі Москви. Красиві 
багатоповерхові будинки прикра
сили Ленінградське і Можайське 
шосе, велику Калузьку вулицю, 
Фрунзенську набережну і десятки 
інших магістралей.

В нинішньому році житлове бу
дівництво набрало ще більшого 
розмаху. Зараз на вулицях, набе- 

I режних і площах споруджуються 
сотні впорядкованих будинків.

Нові житлові корпуси для ро-
I бітників автомобільного заводу 
і імені Й. В. Сталіна споруджують

ся на Велозаводській і Вокзаль
ній вулицях. У будинку, що спо
руджується на Семенівській набе
режній, розмістяться сім'ї робіт
ників заводу „Серп і молот”.

Дев'ятирічний композитор
і В центральній музичній школі 
і при Московській Державній кон- 
І серваторії імені П. І. Чайковсь- 

кого вчиться син московського 
шофера юний музикант Альоша 
Насєдкін. Дев'ятирічний Альоша 
—автор фортепіанних п'єс, етюдів, 
пісень. Зараз він оркеструє свою 
триактну оперу на сюжет Пуш- 
кінської казки „Про рибака і риб
ку” і творить балет. Свою оперу 
він почав писати семирічним хлоп
чиком. У Альоші Насєдкіпа ви
няткова музична пам'ять. Він ви
конує без нот великі твори Чай- 
ковського, Глінки, Бетховена та 
інших композиторів.

Близько 800 музичних учбових 
закладів налічується в Радянсько
му Союзі. 120 тисяч дітей вчать
ся тут грати на роялі, скрипці, 
віолончелі й інших інструментах.

Сотий концерт колгоспного 
симфонічного оркестру

В клубі сільгоспартілі імені 
70-річчя Й. В. Сталіна (Бобрка, 
Львівської області) відбувся твор
чий звіт колгоспного симфонічно
го оркестру. Це був сотий кон
церт за три роки існування ор
кестру. Хлібороби з інтересом 
слухали вальси з балету Чайков- 
ського „Лебедине озеро”, „Кама- 
ринську” Глінки, „Музичний мо
мент” Шуберта і твори лауреата 
Сталінської премії Кос-Анатоль- 
ського.

Оркестр об'єднує 42 колгосп- 
ників-любителів симфонічної му
зики.

(РАТАУ).

свята колектив шахти № 2.
Передові виробничники на

полегливо добиваються здійс
нення свого слова, невпинно 
підвищують продуктивність пра
ці. По 130 — 140 процентів 
норми виробляють наваловідбій
ники тт. Червоний, Солдатов, 
прохідники тт. Унтилов, Сичов 
та багато інших.

А. Русов, 
голова шахткому шахти № 3.



2 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Неділя, 15 червня 1952 р.

■ 35 років тому Дамо 500 центнерів 
картоплі з гектараІ з‘їзд Рад робітничих, селянських і сол

датських депутатів, який зібрався у червні 
1917 року, вирішував питання про ставлення 
Рад до Тимчасового уряду і про створення 
революційної влади. Меншовики і есери вис
тупили проти переходу влади до Рад. Мен
шовицький лідер Церетелі заявив, що, мов
ляв, у Росії немає такої політичної партії, 
яка змогла б взяти в руки владу.

І раптом, як удар грому, роздалось у 
відповідь:

—Є така партія!

Це Ленін від імені славної партії більшо
виків рішуче спростував брехливі тверджен
ня прислужників буржуазії.

На картині художника Е. А. Кибрина 
зображено цей історичний момент.

Прескліше ТАРС.

РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

ПОСИЛИТИ РОБОТУ ПОСТІЙНО-ДІЮЧИХ КОМІСІЙ
Почесні і відповідальні зав

дання покладені на сільські 
Ради депутатів трудящих. Вони 
покликані неустанно піклува
тись про дальше організаційно- 
господарське зміцнення кол
госпів, про благоустрій насе
лених пунктів і піднесення 
матеріального добробуту і куль
турного рівня трудящих.

Важливе значення в прове
денні організаційно-масової ро
боти серед колгоспного селян
ства відіграють постійно-діючі 
комісії, які створені в кожній 
сільській Раді району. До їх 
складу входять представники 
сільського активу.

Приміром, до постійно-дію- 
чої сільськогосподарської комі
сії Дівочепільської сільради 
входять передові колгоспники 
артілі імені Карла Маркса: ко
нюх т. Головченко, свинарка 
т. Волкова та інші. Головою 
комісії працює завідуючий гос
подарством цього колгоспу тов. 
Смоляр І. Кожен члеп комісії 
відповідає за ту чи іншу ді
лянку роботи.

Комісія працює за планом, 
який складається на три міся
ці. Намічені заходи виконують
ся чітко і в строк.

Недавно на засіданні комі

Поліпшити роботу серед раціоналізаторів
Кожний рік перед Днем 

шахтаря на підприємствах 
вугільної промисловості міста 
проводиться двомісячник зби
рання і впровадження раціона
лізаторських та винахідниць
ких пропозицій.

Мета цих двомісячників по
лягає в тому, щоб пожвавити 
роботу серед новаторів, забез
печити дальше піднесення твор
чої активності мас, спрямувати 
їх зусилля на вирішення зав
дань підвищення видобутку ву
гілля, поліпшення технології 
виробництва, удосконалення і 
кращого використання механіз
мів.

Проведений в минулому ро
ці на підприємствах тресту 
«Олександріявугілля» двомісяч
ник дав добрі результати. Від 
робітників та інженерно-тех
нічних працівників надійшло 
десятки раціоналізаторських 

сії обговорювалось питання про 
стан догляду за посівами в кол
госпі імені Карла Маркса, що 
відставав з обробітком цукро
вих буряків, кукурудзи і со
няшника.

Здійснюючи намічені комі
сією заходи, правління артілі 
забезпечило поліпшення обро
бітку і догляду за посівами.

Активну діяльність розгорпу- 
ла сільськогосподарська комі
сія після опублікування поста
нови Пленуму ЦК КП(б) Ук
раїни «Про підсумки весняної 
сівби і заходи по догляду за 
посівами, підготовці і прове
денню збирання врожаю, хлі
бозаготівель і заготівель інших 
сільськогосподарських продук
тів у 1952 році».

Комісія взяла безпосередню 
участь у підготовці питання 
про стан догляду за посівами 
і підготовки до жнив на обго
ворення сесії сільської Ради. 
Депутати памітили конкретні 
заходи, спрямовані на усунен
ня виявлених недоліків, поси
лення обробітку посівів і ре
монту сільськогосподарського 
інвентаря.

Але не скрізь виконкоми 
сільських Рад приділяють на

пропозицій. Більшість їх здій
снено.

На Байдаківській брикетній 
фабриці реалізовано кілька цін
них пропозицій, які дозволили 
ліквідувати «вузькі» місця. 
Так, майстер т. Стельмах за
пропонував замінити дезінте
гратори дробіль но-сортувально
го відділення лотковими дро- 
билками. Це значно збільшило 
продуктивність цеху, бо рані
ше вугілля з підвищеною во
логістю забивалося в дезінте
граторах, чим викликались час
ті їх зупинки. Нині агрегати 
діють безперебійно.

Довгий час на Олександрій
ській електростанції витрача
лось багато цінного мазуту. 
Інженер т. Кропп висловив ці
каву думку про те, щоб роз
палюваний котлів провадилось 
без застосування мазуту, зро
бивши для цьго спеціальні пе

лежну увагу налагодженню ро
боти постійно-діючих комісій. 
У Звенигородській сільраді, 
наприклад, жодна з чотирьох 
комісій не працює. Голова ви
конкому сільської Ради т. Ве
чірній не перевіряє, яку ро
боту проводять члени комісій, 
як депутати виконують наказ 
виборців. Тут навіть сесії сіль
ської Ради і засідання викон
кому проводяться нерегулярно.

Незадовільно працюють пос
тійно-діючі комісії також в 
Оротопопівській, Ворошилов- 
ській та деяких інших сільра
дах. Основним недоліком в їх 
роботі є те, що керівники ок
ремих комісій не залучають 
колгоспний актив і сільську 
інтелігенцію до участі у вирі
шенні важливих завдань госпо
дарського і культурного будів
ництва.

Виконкоми сільських Рад по
винні зважити на ці недоліки і 
допомогти керівникам постійно- 
діючих комісій налагодити сис
тематичне планування їх ро
боти і добитися чіткого вико
нання намічених заходів.

В. Маковецький, 
інструктор виконкому районної 

Ради депутатів трудящих.

ремички між трубопроводами 
, аеропилу.

Від здійснення пропозиції 
т. Кроппа річна економія ста
новить 13 тисяч карбованців.

Інженер т. Титаренко вніс 
пропозицію про обладнання 
кільцевого магнітного сепара
тора для уловлювання шматків 
металу, які випадково потрап
ляють разом з вугіллям. Еко
номічний ефект—зберігається 
58 тисяч карбованців на рік.

Впроваджено у виробництво 
ряд пропозицій на Олександ
рійській брикетній фабриці, 
шахті №3, Байдаківському вуг
лерозрізі та інших підприємст
вах.

Не можна, однак, сказати, 
що в нас все гаразд з розвитком 
раціоналізаторського та вина
хідницького руху. Для такого 
тресту, як «Олександріявугіл
ля», колектив якого налічує 
тисячі чоловік, кількість раціо-

У ньому році мені довелось 
побувати на республіканській 
нараді передовиків картопле- 
сіяння. Багато хорошого по
чув я там. Особливо запам'я
тався мені виступ ланкового з 
колгоспу імені Сталіна, Ново- 
селицького району, Чернівець
кої області т. Сфтенія, який в 
минулому році виростив по 560 
центнерів картоплі з гектара. 
Тут же на параді почув я й про 
те, що південні області нашої 
республіки не використали сво
їх наявних можливостей для 
підвищення врожайності кар
топлі.

І дійсно воно так. Візьму, 
приміром, свій колгосп. Спо
чатку його організації я пра
цюю огородником. Вирощував і 
картоплю, але подібних урожа
їв не збирав. Там же, на на
раді, я вирішив будь-що ви
ростити високий урожай кар
топлі в своєму колгоспі.

Повернувшись до району, я 
порадився з агрономами і на рай
онній нараді передовиків сіль
ського господарства взяв зо- 

| бов'язання виростити по 500 
і центнерів картоплі з гектара 

на площі шість гектарів. Прав
да, підготовку до боротьби за 
високий урожай ми почали з де
яким запізненням— тільки вес
ною. Насамперед, я підібрав 
склад людей до ланки. Площу 
під посів картоплі визначили, 
де в минулому році росла пше
ниця, і вона глибоко була зо
рана під зиму. Посадили кар
топлю квадратно-гніздовим спо
собом.

При посадці в кожну лунку 
клали по дві бульби вагою 50— 
60 грамів та по 400—500 гра
мів перегною-сипцю.

Як тільки почала сходити 
картопля, заборонували площу. 
Через деякий час підпушили 
міжряддя на глибину 10 сан
тиметрів і просапали в рядках. 
Основним у вирощенні високо

НОВИЙ ЗАГІН КОМБАЙНЕРІВ
Олександрійська школа меха

нізації сільського господарства 
готує кваліфіковані кадри меха
нізаторів для МТС області.

Цими днями відбувся черго
вий випуск водіїв самохідних 

І комбайнів. Кваліфікацію ком

і налізаторських пропозицій, що 
надійшла в минулому році і за 
п'ять з половиною місяців ни
нішнього року, дуже незначна.

Це свідчить про слабе керів
ництво новаторами, недостатню 
увагу і допомогу їм з боку ін
женерно-технічних працівників.

В час двомісячника, що роз
почався з 1 червня, треба усу
нути недоліки, спрямувати зу
силля передових людей вироб
ництва на розв'язання завдань, 
які нині стоять перед вугіль
ною промисловістю міста.

На шахтах основним цінним 
матеріалом є кріпильний ліс, 
великі витрати його негативно 
позначаються на собівартості 
вугілля. Тільки за минулі 
два роки на капітальпий ре
монт гірничих виробок витра
чено близько чотирьох тисяч 
кубометрів лісоматеріалу.

Отже, необхідно розробити 
нові, більш дешеві види кріп
лення. На шахтах не застосо
вуються посадочні лебідки, в 

го врожаю--це дати хороший 
ріст куща. Для цього ми утри
муємо плошу посіву в чистому 
і розпушеному стані. Той чи 
інший спосіб обробітку робимо 
не просто в послідовності один 
за другим, а в залежності від 
того, що дасть більше користі. 
Наведу приклад. Коли брати 
послідовність процесів обробіт
ку, то на початку червня ми 
повинні були підпушити між
ряддя. В цей час випав дощ, 
і я вирішив зробити боронуван
ня. Це розпушило грунт не ли
ше в міжряддях, айв кущах. 
Після боронування розрихлили 
міжряддя і дали рослинам під
живлення мінеральпими д^й 
вами на глибину в 10 санти
метрів і на віддалі від кущів 
теж 10 сантиметрів. За літо 
плануємо тричі підживити рос
лини добривами.

Зараз площа нашого посіву 
чиста, розпушена, кущі кар
топлі міцні. На одному гекта
рі їх понад ЗО тисяч штук.

Всю роботу по вирощенню 
високого врожаю картоплі я 
облікую в спеціальний журнал. 
Тут же записую, який вид ро
біт коли було проведено і 
свої спостереження, як розви
вались рослини у відповідні 
періоди.

Для поповнення знань з аг
робіологічної науки виписук^і 
читаю журнал «Сад и оге^ЯІ® 
Вивчаю праці по вирощенню 
картоплі академіка Лисенка. 
В ланці систематично веду ви
ховну роботу: розповідаю про 
досвід передовиків картоплесі- 
яння, роз'яснюю постанови пар
тії та уряду про додаткову оп
лату за вирощення високих вро
жаїв.

Всіх зусиль докладемо ми до 
того, щоб виконати зобов'язан
ня—виростити 500 центнерів 
картоплі з кожного гектара по
сіву. О. Дудник,
огородник колгоспу „Комунар".

байнера-механіка присвоєно 80 
курсантам.

13 комбайнерів з цього ви
пуску будуть працювати в 
Олександрійській та Користів- 
ській МТС.

допомогою яких забезпечуєть
ся безпека роботи гірника і 
досягається повторне викорис
тання кріпильного лісу.

На Байдаківській брикетній 
фабриці слід повністю виріши
ти питання обезпилення цехів. 
Колективу Байдаківського вуг
лерозрізу треба знайти раціо
нальні способи осушення внут
рішніх відвалів і вугільного ви
бою від грунтових вод.

Енергетикам необхідно сер
йозно попрацювати над тим, 
щоб зменшити витрати електро
енергії на власні потреби.

Слід пам'ятати, що робота з 
раціоналізаторами та винахід
никами—не компанійська спра
ва. Нею слід повсякденно зай
матись.

Зразково проведемо двомісяч
ник, збільшимо ряди новаторів, 
внесемо і здійснимо десятки 
нових раціоналізаторських про
позицій.

Г. Круглова, 
інженер тресту 

.Олекеандріявугілля".



Неділя, 15 червня 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

СТОРІН КА
СТРОИТЕЛЬ

Много он построил зданий нових, 
Много било яложено труда...
И сегодня по мосткам сосновим
Он прииіел не первий раз сюда.
Весь обветренний, со взглядом ясним
И в спецовке, — вижу, как сейчас:
Тр на стройке фабрик, светлих яслей,
Здесь возводит стени, там каркас.
День рабочиіі кончился...
Усталиії
Он соиіел с лесов и вдалеке,
С ним, как с другом, стройка расставалась, 
Развевая флагом. на древке.
Проходя по у лице знаномой,
Он сказал друзьям: „Пока, всего!"
И взглянул на корпус школи новой — 
Прежний труд товарищей, его.
Он подумал, глядя на детишек,
Как они, открив просторий класе,
С сумками в руках учебних книжек 
С радостью вбегут и вспомнят нас.

Александр РЕМЕЗ.
г. Александрия.

Краї н а 
Рад

Глянь, на Сталінських 
будовах

Не злічить будинків нових. 
Де колись були пустелі — 
Розцвіли садки веселі.
Де піски сумні лежали — 
Море хвилями заграло. 
Ріки нові і канали 
По землі своїй проклали. 
Оновляються в нас села, 
Скрізь пісні дзвенять веселі. 
Зеленіють ниви пишно, 
Урожай зберем розкішний. 
Світ Кремлівської зорі 
Сяє гордо по землі, 
Щоб жили щасливо люди, 
Щоб пісні звенілн всюди, 
Щоб життя цвіло, як сад, 
В трудовій Країні Рад.

Валентина СЕРП6НК0. 
Селище Октябрське.

М. П. ОГАРЬОВ
(До 75-річчя з дня смерті)

ПІСНЯ НОЛГОСПНИЦІ
Над селом зоря займалась...
Льється сміх 1 спів.
Я у поле поспішала 
До подруг своїх.

Ось воно колгоспне поле — 
Скільки оком кинь...
Це мої лани навколо 
В'ються в далечінь.

Тут дорідне визріває 
Золото-зерно...
Хай Вітчизну урожаєм 
Привіта воно.

Ось І сонечко заграло —

Сій проміння, сій!
Ой, як тепло, любо стало 
На душі моїй.

То ж не сонце ясно сяє, 
Обгорта поля,
То нас Сталін—вождь вітає 
Світлом зір Кремля!

Труд кипить, душа співає! 
Норми нам тісні. 
Комунізму зорі сяють, 
Зорі весняні.

Володимир ЗАЙЦЕВ.
с. Недогарки.

АЛМА-АТА. Державний академічний театр опери та балету 
імені Абая.

Фото П. Федорова та І. Будневича. Прескліше ТАРС.

Літо
Літо, тепле літо, 
Сонце і гаї.
Щастя перелито
Через всі краї.
Я ще зовсім юний,
Серцем запальний.
І голос, мов струни,
Мій такий дзвінкий.
Визріває жито
Радісно мені.
Як же любо жити
В рідній стороні!

Анатолій ЛЕРЕПАДЯ.
м. Олександрія.

12 червня 1952 року минуло 
75 років з дня смерті видатно
го російського революційного 
демократа, великого філософа- 
матеріаліста і економіста, пуб
ліциста і поета Миколи Плато- 
новича Огарьова.

М. П. Огарьов народився 
6 грудня 1813 р. в багатій по
міщицько-дворянській сім'ї. Він 
ріс в обстановці розкладу са
модержавно-кріпосницького ла
ду, що почався. Свавілля і 
жорстокість поміщиків викли
кали в М. П. Огарьова почут
тя ненависті до існуючого ладу, 
розвинули органічну потребу 
опору, боротьби.

Повстання декабристів оста
точно розбудило М. П. Огарьо
ва, і він стає непримиренним 
ворогом кріпосництва.

Життя і діяльність Миколи 
Платоновича Огарьова були 
тісно пов'язані з діяльністю 
О. 1. Герцена, В. Г. Бєлінського,

М. Г. Чернишевського, М. О. Добролюбова, М. О. Некрасова. 
О. 1. Одоевського.

Будучи студентом Московського університету, М. П. Огарьов 
проводить роботу по створенню таємного товариства послідов
ників декабристів, але в 1834 р. його було заарештовано і вис
лано в Пензенську губернію.

Діставши після смерті батька (1838 р.) величезну спадщину, 
М. П. Огарьов у своєму найбільшому маєтку відпустив кріпос
них селян на волю, а в решті маєтків шляхом заснування заво
дів і сільськогосподарських ферм намагався налагодити з селя
нами відношення на началах вільної найманої праці. Це було 
сміливим викликом всьому кріпосницькому ладу. В 1850 р, 
М. П. Огарьова було вдруге заарештовано.

Переслідування з боку поліцейського режиму Миколи! при
мушують М. П. Огарьова в 1856 р. виїхати з Росії за кордон 
до О. І. Герцена і перейти на становище професіонального ре- 
волюціонера-емігранта. М. П. Огарьов є в цей період співре
дактором кількох російських друкованих органів, що видавались 
за кордоном: „Колокол", „Полярная звезда", „Общее вече“. 
„Под суд" та ін„ в яких він виступає з публіцистичними і еко
номічними статтями і прокламаціями, як викривач самодержав
но-кріпосницького ладу і полум'яний захисник свого народу. 
Одночасно він проводить свою літературну діяльність як кри
тик і поет.

Все життя і діяльність Огарьова просякнуті палким патріо
тизмом, ненавистю до самодержавства і кріпосництва. Він праг
не свободи для свого народу:

Всю жизнь все снова, и снова 
Звучало одно неизменное слово: 
Свобода! Свобода!—пише він.

Царський уряд оголосив Огарьова державним злочинцем і 
конфіскував у Росії залишки його маєтків.

М. П. Огарьов помер в Англії 12 червня 1877 р. Гоніння з 
боку дворянсько-буржуазної і ліберально-народницької літерату
ри не припинились і після його смерті. Тільки В. І. Ленін, тіль
ки більшовики по заслугах оцінили і показали трудящим справ
жнє значення М. П. Огарьова, як видатного діяча російського 
революційно-визвольного руху. Газета .Правда", відзначаючи 
в 1913 р. 100-річчя з дня народження М. П. Огарьова, писала: 
.Спрямуванням своєї думки Огарьов ішов значно далі Герцена. 
Він вірив у торжество соціалізму. В ньому бачив він врятуван
ня людства..."

Радянським людям дорога пам'ять про М. П. Огарьова, який 
не шкодував свого життя в ім'я свободи і щастя трудящих.

В ім'я майбутнього
Я знаю,

—город будеш,
Я знаю,

— саду цвесть,
Когда такне люди
В стране советской єсть.

(В. Маяковский).
Овіяний легендами, оспіваний у 

піснях Славута-Дніпро всі місяці 
нинішньої зими працював на ка- 
ховбудівців. Дніпром з Херсона 
пливли пароплави з вантажами 
на причали Нової Каховки—до 
майданчика будови комунізму. 
Вперше за все своє життя стара 
українська ріка невтомно труди
лася і в зимові місяці.

—Чудовий Дніпро і взимку!— 
любовно говорили будівники.

Нині будівництво набрало ще 
ширшого розмаху. Почалися ос
новні роботи по риттю котлована 
для гідроелектростанції.

Біля Каховки, яка ввійшла в 
пісні як символ відваги і героїзму, 
народжується нова слава, слава 
будівників сталінської споруди.

...Понад три десятки років то

му, в створеній з ініціативи ве
ликого Сталіна правобережній 
групі військ Червоної Армії, тут, 
біля невідомої до того Каховки. 
Іван Григорович Новиков форсу
вав під ворожим вогнем повно
водний Дніпро і гнав з радянсь
кої землі врангелівців. Юний Іван 
Новиков воював тоді під Кахов
кою за своє щастя, за щастя всіх 
трударів. Відтоді Каховка ввій
шла в пісні і легенди.

Тих днів не змовкне слава, не 
померкне ніколи. І в пам'яті Но- 
викова вони лишилися на все 
життя. Іван Григорович одним з 
перших прибув на будівництво 
Каховської гідроелектростанції. 
Електромонтажник комуніст Іван 
Григорович Новиков, у минулому 
донбасівець, поспішав тепер, як і 
три десятиріччя тому, взяти без
посередньо участь у виконанні 
найвідповідальнішого сталінсько
го завдання на Каховському плац
дармі. Адже тут найповніше мож
на розгорнути свої сили і здібнос
ті в боротьбі за мир.

Про досвідченого майстра-елек- 
тромонтажника Каховбуду слава 
йде по всій Україні. Та він не зу
пиняється тільки на перевиконан
ні змінних завдань, він мріє про 
завтрашній день гідроелектростан
ції, дбає про майбутнє нового 
міста каховбудівців і всього Пів
дня.

У червні минулого року в Но
вій Каховці було споруджено пер
ший одноповерховий будинок, а 
тепер їх уже до трьохсот. В них 
живе кілька тисяч будівників. На 
піщаних кучугурах біля Дніпра, 
в Ключовому, де б'ють з придні
провських берегів чисті, як крис
тал, джерела, народжується нове 
місто.

—Треба перемогти ці піски!— 
закликав Іван Григорович.

Він не по віку енергійний і мо
лодий. Коли з ним розмовляєш, ми
моволі забуваєш, що це вже літня 
людина. Він мріє, як поет, як ху
дожник, як повноправний госпо
дар своєї країни. Такий робітник 
може бути лише в країні Рад. Це

він на районній партійній конфе
ренції Каховщини виступив з натх
ненною промовою про упорядку
вання історичних місць Каховсь
кого плацдарму, про культуру но
вого міста.

—У місті, яке ми будуємо, жи
тимуть люди комунізму.

—Хто з будівників не пригадує 
цих місць на початку минулого 
року! Навколо були лише піски. 
І, здавалося, немає їм кінця і 
краю. А вже сьогодні стоїть чу
дове місто. Воно шириться, зрос
тає і буде набагато кращим, ніж 
сьогодні. Вулиці Нової Каховки 
потопатимуть в зелені, на просто
рих газонах красуватимуться кві
ти. Вечорами линутиме духмяний 
запах магнолії. Стіни одноповер
хових і двоповерхових будинків 
обів'ються диким виноградом.

—Таким буде наше місто. — 
каже Новиков.—Я поставив перед 
собою завдання—перетворити свій 
двір у квітучий сад, який допов
нюватиме красу майбутніх зеле
них вулиць нашого міста.

Цьому Новиков віддає немало 
вільного часу. 1 він не тільки про 
себе турбується. Через газету 
Новиков звернувся до жителів

Нової Каховки: „Я звертаюсь до 
всіх будівників— жителів Нової 
Каховки з закликом взяти актив
ну участь у роботах по озеленен
ню житлових кварталів, вулиць і 
своїх дворів. Не залишимо жод
ної ділянки пустуючої землі! Ми 
можемо і повинні перетворити 
своє місто на квітучий сад!"

Велике щастя бути учасником 
трудових подвигів в ім'я кому
нізму. Йде вперта битва на Ка
ховському плацдармі за виконан
ня сталінського плану перетворен
ня природи. Навколо розквітають 
колгоспи, невпізнанно змінюється 
обличчя краю. А хіба не найбіль
ше щастя змінювати природу в 
ім'я кращого майбутнього, в ім'я 
комунізму!

Мине небагато часу, і Нова 
Каховка пишатиметься своїми 
зеленими вулицями, парками і 
майданами, де знаходитимуть со
бі відпочинок трудівники Кахов
ської гідроелектростанції, споруд
жуваної з ініціативи великого 
зодчого комунізму — любимого 
вождя, друга і вчителя товариша 
Сталіна.

0. ДНІПРОВСЬКИЙ.
м. Нова Каховка,
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МІЖНАРОДНИЙ огляд
Воля до миру народів країн 

Азії і Тихого океану
Підготовча конференція по 

скликанню конгресу прихильників 
миру країн Азії і Тихого океану, 
іцо відбулася в Пекіні на почат
ку червня, є видатною подією в 
зростаючому і міцніючому русі 
на захист миру. В конференції 
взяли участь представники 20 
країн. Вони звернулися з відоз
вою до народів Азії і Тихого океа
ну і провели роботу, необхідну 
для відкриття конгресу, призначе
ного на кінець вересня.

Скликання конгресу прихильни
ків миру країн Азії і Тихого океа
ну має винятково важливе значен
ня для зміцнення миру, бо цей 
район земної кулі став полем 
найбільш відкритої підривної 
діяльності паліїв війни. „Сьогодні, 
—говориться у відозві підготов
чої конференції, — над доброю 
волею 1.600 мільйонів людей на
ших країн Азії і 1 ихого океану 
нависла страхітлива загроза вій
ни...'

Два роки триває війна в Кореї, 
почата американськими імперіа
лістами, війна, в якій інтервенти 
безсоромно порушують міжнарод
не право і вдаються до найогид- 
ніших видів зброї масового ви
нищення людей. Найбільш агре
сивно настроєні кола в США од- 
верто розпинаються за розширен
ня війни в Кореї. У В'єтнамі і 
Малайї французькі і англійські 
імперіалісти, підтримувані Вашинг
тоном, намагаються вогнем і ме
чем придушити прагнення наро
дів цих країн до свободи і неза
лежності. Укладення сепаратного 
договору з Японією і так звано
го пакту безпеки, гак само, як і 
інші заходи Сполучених Штатів, 
спрямовані на використання Япо
нії як бази агресії, наблизили 
загрозу війни. Згубні наслідки 
воєнних готувань імперіалістів 
відчувають на собі й інші країни.

Широкі відгуки і одностайне 
схвалення народами цілей наступ
ного конгресу прихильників миру 
—запорука того, що він буде 
новим серйозним вкладом у спра
ву гарантування миру і безпеки 
народів.

Після виборів в Італії
У кінці минулого місяця в Цент

ральній і Південній Італії відбу
лися вибори до провінціал ьних і

общинних рад міст і сіл. Вони 
відбили важливі процеси, що від
буваються в італійському полі
тичному житті. Правляча христи
янсько-демократична партія втра
тила на виборах близько півтора 
мільйона голосів порівняно я пар
ламентськими виборами 1948 ро
ку, а по всій країні до 4 мільйо
нів голосів. Процент поданих за 
цю партію голосів (у вказаних 
провінціях країни) знизився з 48 
до 29. Без успіху виступали на 
виборах і союзники християнсько- 
демократичної партії—ліберали, 
республіканці і соціал-демократи. 
Різке ослаблення позицій прав
лячих партій—доказ поразки по
літики італійського уряду, політи
ки підготовки війни і підкорення 
Сполученим Штатам.

Незважаючи па реакційну ви
борчу систему і галасливу анти
комуністичну пропаганду, правля
чим партіям не вдалося пере
шкодити успіху лівих партій на 
виборах. Ліві партії (комуністи, 
соціалісти, незалежні) дістали на 
Півдні і в Центрі Італії (не раху
ючи Сіцілії, Південного Тіроля і 
долини Аости) на 407 тисяч голо
сів більше, ніж на виборах 1948 
року, при чому процент голосів, 
поданих за ці партії, зріс з 27 
до 33. В ряді міст число голосів,

поданих за ліві партії, збільши
лося вдвоє. Таким чином, вибори 
показали, що позиції лівих пар
тій зміцніли не тільки на півночі, 
але і в центрі і на півдні Італії.

Разом з цим відмічається дея
кий успіх на виборах монархістів 
і фашистів. Це, як вказують іта
лійські демокраіичні кола,—ре
зультат потурання фашизмові 
збоку уряду де-Гаспері напротязі 
всіх післявоєнних років.

Після виборів, які показали 
провал політики уряду де-Гаспері, 
перед італійським народом з усі
єю серйозністю стало завдання 
об'єднання всіх демократичних 

і сил під лозунгами миру, свободи 
! і соціального прогресу. „Для Іта- 
I лії,—сказав в одному з своїх вис

тупів генеральний секретар ком
партії Тольятті,—не існує іншого 
шляху оновлення і демократич
ного розвитку, крім шляху, яким 
вона йшла в боротьбі проти фа
шизму, проти іноземного вторг
нення, за встановлення демокра
тії і республіки. Цей шлях озна
чає єдність демократичних і на
родних сил протягом цілого пе
ріоду нашої історії'.

Під прапором миру і демокра
тії об'єднуються зараз дедалі шир
ші верстви італійського народу.

С. Іванов.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З 5 по 12 червня з'єднання ко- живій силі і техніці. За 8 днів 

рейської Народної армії і китай- зенітні частини Народної армії 
ські народні добровольці вели 1 і загони стрільців-мисливців за 
бої на старих рубежах, успішно ворожими літаками збили 47 і 
відбиваючи атаки противника і пошкодили 4 літаки противника, 
завдаючи йому великих втрат у (ТАРС).

Демонстрації і мітинги протесту трудящих Франції
Газети „Юманіте" і „Лібера- 

сьон' опублікували повідомлення 
про страйки, демонстрації і мітин
ги протесту трудящих проти по
ліцейських провокацій і зокрема 
проти арешту Жака Дюкло, 
Андре Стіля та інших демокра
тичних діячів.

У департаменті Сена страйку

ють 100 тисяч металістів, у депар
таменті Сена і Уаза—20 тисяч, у 
департаменті Рона — понад 40 
тисяч.

Масові страйки і демонстрації 
протесту відбуваються також у 
багатьох інших департаментах і 
містах Франції.

(ТАРС).

Боротьба туніського народу за свою незалежність
Незважаючи на терор і репре

сії французьких колоніальних 
властей, туніський народ продов
жує свою героїчну боротьбу за 
свободу і національну незалеж
ність.

Тунісці влаштували вибух на за
лізничній лінії Туніс-Сус. Вибухи 
сталися також в ряді інших міст.

_______ (ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Олександрійський 
культосвітній технікум 

ОГОЛОШУЄ 
набір студентів 

на стаціонарний та заочний 
відділи

на 1952—53 навчальний рік.
і Технікум має два відділи: бібліотечний

і іа клубний. Бібліотечний відділ готує ква-
. ліфікованих працівників бібліотечної спра

ви для районних та міських бібліотек. 
Клубний відділ готує кваліфікованих 

працівників культосвітньої роботи. На від
ділі проводиться навчання на музичних 
інструментах по класах: баян, мандоліна, 

| домра та скрипка.
Строк навчання на стаціонарному 

відділі 3 роки, на заочному—4. 
Особи, що закінчили 7 класів на „5* у 

1951-52 навчальному році, приймаються без 
екзаменів.

Вступні екзамени з української та російсь
кої мов, математики, Конституції СРСР з 
1-го по 20 серпня.

Заяви про вступ приймаються
з 1 червня до 1 серпня. 

До заяви додаються такі документи: 
Свідоцтво про освіту (в оригіналі), свідоцтво 

про народження (в оригіналі), автобіографія, 
' три фотокартки, довідка про стан здоров'я, 

на ваочний відділ додається довідка з місця 
і роботи.

1 Адреса: Кіровоградська область, м. Олек- і 
сандрія, вул. Діброви, №71.

Дирекція.
<§> --------
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Олександрійське 
гірничопромислове училище № 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1952—1953 навчальний рік

В училище приймаються юнаки і дів 
мата від 15 до 17 років в освітою 4—7 
класів. Училище готує кваліфікованих ро
бітників таких спеціальностей: токарів по 
металу, машиністів екскаваторів, ковалів 
вільної ковкн, шахтних електрослюсарів і 
електрогазозварників. На токарів по мета
лу приймаються дівчата віком від 15 до 
16 років з освітою 4—7 класів. На ковалів 
вільної ковкн приймаються юнаки віком 
16^17 років з освітою 7 класів. На маши
ністів екскаваторів, шахтних електрослю
сарів і електрогазозварників приймаються 
юнаки віком 17 років з освітою 7 класів.

Строк навчання 2 роки.
Ті, що вступають здають перевірочні іспити 

з російської мови і математики. Навчання в 
училищі безкоштовне. Учні забезпечуються 
харчуванням, форменним обмундируванням, 
взуттям, білизною, підручниками і гуртожитком.

Початок занять з 1 вересня.
До заяви додаються такі документи:
1. Свідоцтво про народження. 2. Свідоцтво 

про освіту. 3. Довідка про стан здоров'я. 
4. Довідка з місця проживання. 5. Автобіогра
фія. 6. Три фотокартки.

Прийом заяв з 1 червня до 1 липня 
1952 року.

Адреса училища: м. Олександрія, селище 
Октябрське.

ДИРЕКЦІЯ.
■ і ®

Олександрійський агролісомеліоративний технікум
Оголошує набір студентів
на 1-й курс технікуму на 1952—1953 

навчальний рік
Технікум готує техніків-агролісомеліораіорів а се

редньою освітою.
і Строк навчання—4 роки.
І До технікуму приймаються громадяни віком від 14 до ЗО 

років 8 освітою в обсязі 7 класів.
Вступники складають екзамени з української і російської 

мов, математики, Конституції СРСР в обсязі семирічки.
Особи, що одержали свідоцтво про закінчення семирічної 

школи в 1951 і 1952 рр. та нагороджені похвальними грамотами 
(відмінники), приймаються до технікуму без екзаменів.

Заяви про вступ приймаються з 1-го червня до 31 липня
1 1952 року, здаються особисто або надсилаються поштою.

До заяви додаються такі документи:
1. Свідоцтво про освіту (тільки в оригіналі);
2. Свідоцтво про народження (» 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, пере

шкоджаючих вступові до даного учбового закладу;
6. Для військово-зобов'язаннх запасу—військовий білет, для 

осіб призивного віку—приписне свідоцтво (пред'являю
ться особисто);

7. Довідка з місця проживання.
Вступні екзамени проводяться 8 1-го по 20-е серпня.
Особи, що закінчили 8 і 9 класів середньої школи, прий

маються на 1-ий курс технікуму на загальних підставах. 
Початок навчання 1-го вересня.
Технікум забезпечує студентів стипендією та гуртожитком.
При технікумі є їдальня і учбово-дослідне господарство. 
Адреса технікуму: м. Олександрія, Кіровоградської області, 

вулиця Діброви, № 71. ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА

ШКОЛА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ
на перший курс 1952—1953 навчального року

Приймаються громадяни жіночої статі віком від 14 до ЗО 
років, що мають освіту в обсязі 7 класів.

Вступники склепають екзамени з української та російської 
мов (письмово й усно), математики—арифметики, алгебри й 
геометрії (письмово й усно), Конституції СРСР і УРСР.

Особи, що закінчили 7 класів на ,5" у 1951—1952 нав
чальному році, приймаються до школи без екзаменів і забез
печуються стипендією.

Заяви про вступ приймаються з 1 червня по 10 серпня.

До заяви слід додати такі документи: свідоцтво про осві
ту (в оригіналі), свідоцтво про народження (в оригіналі), авто
біографію, три фотокартки, довідку про стан здоров'я.

Вступні екзамени — з 15 серпня.
Початок навчання 1 вересня.
Адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Про

летарська, 9.
ДИРЕКЦІЯ.

ПОЧАВСЯ РЕГУЛЯРНИЙ РУХ
комфортабельних автобусів 

і вантажного таксі
ЗА МАРШРУТОМ:

Олександрія—вокзал—селище Октябрське 
Олександрія—станція Користівка (автобуси) 
Олександрія — Новогеоргієвський район 
(вантажне таксі)

Автобуси працюють з 7 до 24 годин
(Перезміна з 16 до 16 годин)

Вартість переїзду в автобусі для пасажирів 
20 коп. за кілометр.

Перевезення багажу в автобусах 1 пристосова
них вантажних автомобілях підлягає оплаті: за місь
кими 1 приміськими маршрутами в розмірі вартості 
пасажирського квитка за кожне місце багажу.

Адреса автобусної контори: Олександрія, вул. Свердлова. 
№1, телефон 0—58. ДИРЕКЦІЯ.

Втрачене свідоцтво № 140/049004 про закінчення Олександрій
ського педучилища, видане на ім'я Царинного Павла Харлампійовича. 
вважати недійсним.

БК—03912.________________________________ Адраоа редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, Ц,_________________________________ Зам. № 71. Т. 5.000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управлінця в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі м. Олексавдрія. вул. Шевченка. 67.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

БІЛЬШОВИЦЬКА 
ПРЯВДЯ 

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

День у день добиватись 
нових трудових успіхів

N8 72 (3750) Середа, 18 червня 1952 р.

Виконаємо зобов’язання, взяті 
перед товаришем Сталіним

Хлібороби нашого району, як 
і всієї країни, цього року взя
ли на себе нові підвищені зо
бов'язання. Вони змагаються 

центнерів зернових, ЗО 
центнерів кукурудзи, 18 цент
нерів проса, 225 центнерів 
цукрових буряків з гектара 
на всій площі посіву і т. д.

Ще вищі зобов'язання взяли 
на себе окремі передовики. В 
листі до великого Сталіна від 
буряководів України бригадир 
бурякорадгоспу «Комінтерн» 
т. Вігура та ланкова артілі 
імені 18 партконференції тов. 
Іванченко зобов'язались вирос
тити по 500 центнерів цукро
вих буряків з гектара па всій 
площі посіву. Знатна доярка 
району Віра ІІавлюк з колгос
пу імені 18 з'їзду ВКП(б) зма
гається за 3.500 літрів молока 

фуражної корови, городник 
ШДудник з артілі «Комунар» 
бореться за 500 центнерів кар
топлі з гектара. Високі зобо
в'язання взяли на себе багато 
інших бригадирів, ланкових, 
тваринників.

Спираючись на потужну віт
чизняну техніку, на досягнен
ня передової агробіологічної 
науки, на досвід передовиків 
сільського господарства країни 
та на величезну допомогу, яку 
подає пам радянський уряд і 
комуністична партія, колгосп
не селянство району широко 
розгорнуло соціалістичне зма
гання за успішне виконання 
взятих зобов'язань.

Як відзначив травневий Пле
нум ЦК КІІ(б)У колгоспи, МТС 
і радгоспи УРСР цього року 
успішно справились з весня
ною сівбою, добилися скоро
чення строків і підвищення 
якості польових робіт. Значно 
краще, ніж торік, і в більш 
стислі строки проведено вес
няно-польові роботи і в нашо
му районі.

Тепер хлібороби району ви
рішують чергові важливі зав
дання—доглядають посіви, ста
ранно готуються до завершаль
ного періоду сільськогосподар
ського року—збирання врожаю.

Колгоспники артілі імепі 
18 партконференції у взаємо
дії з механізаторами трактор
ної бригади т. Крючкова вже 
завершили третій обробіток 
міжрядь просапних культур, в 
чистому стані утримують всі 
посіви зернових і пари. Зраз
ки сумлінної праці показують 
буряководи. Вони своєчасно і 
якісно прорвали цукрові буря
ки, проведи п'ять підпушувань

Вклад раціоналізаторів
На Московському першому 

підшипниковому заводі ім. Я. М. 
Кагановича спочатку року 
впроваджено у виробництво 
850 раціоналізаторських пропо-

Рік видання ХХІІІ-Й

Ціна 15 коїі.

міжрядь, підживили рослини. 
Разом з проведенням обробітку 
тут успішно вирішуються зав
дання гіо нагромадженню кор
мів, будівництву твариппицьких 
приміщень, підготовці до жнив.

Самовіддано борються за ви
конання взятих зобов'язань 
хлібороби артілей імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, імені 
18 з'їзду ВКІІ(б) та багатьох 
інших.

Але так справи обстоять да
леко не скрізь. Деякі правлін
ня колгоспів, партійні органі
зації, спеціалісти сільського 
господарства не конкретно ке
рують соціалістичним змаган
ням, не вживають всіх захо
дів до успішного проведення 
обробітку і підготовки до жнив. 
Як наслідок, окремі колгоспи і 
тракторні бригади зволікають 
виконання цих важливих робіт.

Це стосується, зокрема, кол
госпів імені 12-річчя Жовтня, 
«Жовтень», імені Щорса, «Обо
рона країни» та деяких інших. 
Тут досі не завершено проривки 
цукрових буряків, зволікається 
обробіток картоплі, незадовіль
но проходить косовиця сіна, 
силосування кормів і підготов
ка до жнив.

Недопустимо відстають з ре
монтом комбайнів та інших 
збиральних машин також МТС 
району.

Все це вимагає докорінного 
поліпшення масово-політичної 
і культурно-освітньої роботи з 
людьми. Партійні організації 
повинні спрямувати свої зу
силля на ширше розгортання 
соціалістичного змагання, зміц
нення трудової дисципліни, 
високопродуктивного викорис
тання техніки, на виконання 
і перевиконання денних зав
дань кожним колгоспником, 
кожним механізатором, на своє
часне і якісне проведення об
робітку кожного гектара посіву.

Жодного дня не можна ба
ритися з підготовкою до зби
рання врожаю. Ремонт комбай
нів, молотарок, жаток, тран
спортних засобів та іншого ін
вентаря треба завершити не
гайно.

Пленум ЦК КП(б)У запевпив 
Центральний Комітет ВКП(б), 
Союзний Уряд і особисто то
вариша Сталіна, що хлібороби 
України під керівництвом пар
тійних організацій цього року 
з честю виконають свої зобо
в'язання. На вирішення цих 
завдань слід спрямувати всі 
паші сили, всі наші знання.

підшипникового заводу 
зицій. Це дало можливість за 
п'ять місяців заощадити два 
мільйони карбованців.

(РАТАУ).

*

Новою потужною технікою оснащу
ються підприємства буровугільної промис
ловості міста Олександрії.

На одній з відвальних дільниць трес
ту „Олександріявуглерозріз" працюють 
два крокуючих екскаватори. Розгорнувши 
соціалістичне змагання на честь Дня 
шахтаря, їх екіпажі систематично переви
конують виробниче завдання.

Злагоджено і високопродуктивно тру
диться екіпаж крокуючого екскаватора 
№ 4. В травні на знятті наносів він вико
нав місячний план на 121 процент. Ще 
краще працює в червні.

На знімку: бригада екскаваторників 
(справа на ліво) машиніст Іван Шевченко, 
помічник машиніста Михайло Колесніченко, 
допоміжний робітник Василь Узлов.

Фото С. Міркотана.

*

Слово підкріплюють 
ділом

Підвищені соціалістичні зо
бов'язання взяв на себе колек
тив нашого будівельного уп
равління, вступаючи в соціа
лістичне змагання па честь 
шахтарського свята.

Ми дали слово восьмимісяч- 
пий план будівельно-монтаж
них робіт виконати до 25 серп
ня, підвищити продуктивність 
праці па 9 процентів проти 
планової, знизити собівартість 
робіт на 8 процентів, дати 520 
тисяч карбованців надпланових 
нагромаджень, довести середнє 
виконання норм виробітку до 
115 процентів і добитися того, 
щоб всі робітники виконували 
встановлені завдання.

Взяті також зобов'язання по 
дальшому поліпшенню викорис
тання екскаваторів та інших ме
ханізмів.

Десяткп стахановців управ
ління з честю дотримують сло
ва. Машиністи екскаваторів Ар- 
кадій Якушин, Сергій Велич
но, машиніст електровоза Олек
сій Осипенко, токар Олексій 
Гресь, електрослюсар Михайло 
Риндич щодня викопують нор
ми на 140—160 процентів.

Ф. Богданов, 
голова будкому тресту 

.Олександріявуглерозріз".

В столиці нашої Батьківщини
Будинок-гігант

Недалеко від величного бу
динку Палацу науки на Калузь
кому шосе почалось будівницт
во чотирнадцятиповерхового 
житлового будинку для про
фесорів і викладачів Москов
ського Державного університе
ту імені Ломоносова.

В новому будинку запроекто
вано більше 610 квартир за
гальною площею понад 26 ти
сяч квадратних метрів, У най
ближчі роки новостворюваний 
район столиці на Ленінських 
горах буде забудований бага
топоверховими житловими бу
динками. Вони утворять тут 
нові просторі площі, широкі 
рівні магістралі. Центром райо

Піврічний план виконано
Колектив Байдаківського вуг

лерозрізу в соціалістичному 
змаганні на честь Дня шахта
ря добивається нових трудових 
успіхів.

13 червня відправлено остан
ній ешелон вугілля в рахунок 
піврічного плану.

У змаганні перед ведуть ма
шиністи екскаваторів Івап Го- 
ровецький, Леонід Хомич і Лео
нід Кулик. Кожний з пих має 
на своєму рахунку спочатку 
року по 4—5 ешелонів вугіл
ля, відвантажених понад норму.

Високої продуктивності пра
ці домагаються ініціатори во

Рівняються на передовиків
Успішно виконує зобов'язан

ня, взяті на честь Дня шахта
ря колектив рудоремонтного 
заводу. Соціалістичне змаган
ня тут проходить під знаком 
боротьби за виконання восьми- 
місячного плану до 20 серпня, 
економії електроенергії на 8 
процентів, підвищення продук
тивності праці, проти існуючих 
норм, на 10 процептів, даль
шого поліпшення якості про
дукції.

Колектив механо-збиральпо- 
го цеху освоїв і випустив з ре

ну буде висотний будинок Мос
ковського Державного універ
ситету.

Тунелі ПІД 
Москвою-рікою

Тривав будівництво остан
ньої дільниці кільцевої лінії 
Московського метрополітену— 
Центральний парк культури і 
відпочинку імені М. Горького— 
Білоруський вокзал.

На перегоні Красна Пресня 
—Київський вокзал будівники 
мають спорудити ще два туне
лі під Москвою-рікою.

З завершенням будівництва 
двох нових станцій —„Красно- 
пресненська" і „Київська-Кіль- 
цева" — двадцятикілометровий 

діння важковагових поїздів ма
шиністи електровозів Олексій 
Карлюк і Петро Чорноморець. 
При нормі 99 тонн вони кож
ний рейс вивозять по 132 тон
ни вугілля.

Приклад новаторів насліду
вали й інші машиністи. Завдяки 
цьому продуктивність електро- 
возних составів підвищилась 
па 25—30 процентів.

На розрізі понад 300 стаха
новців достроково завершили 
свої піврічні виробничі норми.

П. Решетняк, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

монту першу партію парових 
машин. В цій роботі відзначи
лись бригади слюсарів Олемпія 
Сапуяова і Сидора Кудрі. Вони 
достроково і високоякісно ви
конали дані їм завдання.

Багато стахановців, зокрема 
фрезерувальник Григорій Штеп- 
гелов, токар Володимир Захар- 
ченко, котельнпк Володимир 
Васильєв, електрослюсар Мико
ла Безруков щодня виконують 
норми на 180—200 процептів.

П. Кулінич, 
голова завкому рудоремонтного 

заводу.

підземний шлях „Велике Кіль
це" зв'яже між собою сім мос
ковських вокзалів.

19 тисяч екскурсій
Московське міське екскурсій

не бюро відновило екскурсії по 
каналу імені Москви і Москви- 
ріки.

Великою популярністю ко
ристуються екскурсії на теми: 
„Сталінський план реконструк
ції Москви", „Від Москви старої 
до Москви соціалістичної". 
Спочатку року бюро провело 
більше І9 тисяч екскурсій по 
Москві і області. В них взяли 
участь майже півмільйона чо
ловік.

(РАТАУ),
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Великий борець за мир і демократію
Минуло шістнадцять років з 

того часу, як нестало Олексія 
Максимовича Горького—велико
го письменника, основополож
ника соціалістичного реалізму, 
геніального художника слова, 
публіциста-трибуяа. Але він і 
понині залишається нашим 
войовничим сучасником. Разом 
з нами продовжує Горький бо
ротись за мир, своїм полум'я
ним словом вдохновляс чесних 
людей всього світу па невтом
ну боротьбу проти підступів 
знахабнілої імперіалістичної 
реакції, що намагається розпа
лити полум'я нової згубної вій
ни.

Горький тісно зв'язав своє 
життя з більшовизмом, був 
соратником і другом великих 
вождів Леніна і Сталіна. Вся 
його творчість дихає вогнем 
революційної дії.

Виступивши як письменник 
в роки, коли відбувався процес 
з'єднання теорії наукового со
ціалізму з масовим революцій
ним рухом пролетаріату, Горь
кий добре зрозумів нові зав
дання російської літератури, 
яка, наслідуючи своїм передо
вим традиціям, повинна була 
піднестись на більш високу 
ступінь втілення героїки на- 
родпої боротьби. Практичний 
досвід революційного руху дав 
можливість геніальному худож
нику знайти джерела героїчно
го прагнення в самому житті.

Уже в статті «Руйнування 
особи» письменник з величез
ною силою показав процес 
спустошення буржуазної літера
тури як результат повного її 
відриву від народу. Озброєний 
методами соціалістичного реа
лізму, він зумів розкрити всю 
гнилість буржуазної демокра
тії, правильно показав суть 
імперіалістичного розбою міжна
родних хижаків капіталу, про
низав усі свої публіцистичні 
праці непримиренністю до тих, 
хто «жадає руйнування і заги
белі» держав і народів.

В епоху першої російської 
революції, побувавши в СНІ А, 
Горький написав ряд сатирич
них нарисів. У них він влуч
но охарактеризував Америку, 
як царство Жовтого Диявола, а 
хижацький американський ім
періалізм, як знахабнілий за
гін міжнародної реакції, що 
претендує на світове пануван
ня. Виключний інтерес явля
ють ці твори, які яскраво по
казують світ імперіалізму з 
його вовчими законами, де все 
підкорено холодній і злій силі, 
некоронованому властителю 
життя—золоту.

З почуттям презирства і гли-

I бокої ненависті пише Горький 
про цю силу, що керує в СІЛА

І машиною, в якій людина лише 
нікчемний гвинтик. Розкіш ба
гатіїв і поряд картини страш
них злиднів, породжених капі
талізмом, побачив там великий 
гуманіст.

Викриваючи капіталістичний 
світ, Горький з особливою си
лою і певтомною непримирен
ністю обрушував свої нищівні 
удари на імперіалістичну клі
ку Америки, що здавна відзна
чається колоніальними апетита
ми і неудержимим прагненпям 
до воєнних авантюр. В гостро
му антиімперіалістичному пам
флеті «Один із королів респуб
ліки» письменник викрив 
стальних, гасових і інших «ко
ролів» Сполучених Штатів, які 
зосередили у своїх руках всю 
владу. Ось один із таких «ко
ролів», власник залізниць. Все 
його життя, весь його зміст 
полягає в тому, що він, екс
плуатуючи інших, «робить гро
ші», наживає мільярди. Він 
добре розуміє, що його сила в 
грошах. Дякуючи їм, він дер
жить у своїх руках сенат, 
уряд.

Пресловутий «патріотизм» в 
уявленні мільйонера перетво
рюється у проповідь обраності 
Америки, проповідь, за якою 
ховається ідея світового пану
вання.

Заради забезпечення свого 
панування «король» ни гребує 
будь-якими засобами. Продаж
ні філософи повинні не менше 
восьми годин кожної неділі нав
чати народ поважати закони. 
«Коли для цього недостатньо 
філософії—пускайте в діло сол
дат». Він пропонує накидати 
свинцю в живіт всім, хтонеза- 
доволений існуючим «поряд
ком».

Майже півстоліття тому Горь
кий зумів розпізнати маячні ідеї 
світового панування і повідати 
світу про політику долара, ра
сової дискримінації, судиЛінча 
над неграми, про мільйони без
робітних, про суди над кому
ністами в «демократичній» Аме
риці.

Виступаючи як поборник 
миру і демократії, Горький го
ворив, що «...справжня цивілі
зація і швидкий ріст культури 
можливі лише при умові, коли 
політична влада цілком нале
жить трудовому народу, а не 
паразитам, що живуть за ра
хунок чужої праці». Письмен
ник бачив незлічимі сили ми
ру. Він вірив у майбутнє, бо 
вірив, що ці сили миру пере
можуть темряву.

Олексій Максимович Горький, 
який висловив суть російсько
го народного характеру, був 
сам втіленням цього характе
ру. Полум'яний письменник 
був нерозривно зв'язаний з 
народом, невтомно боровся за 
щастя людини.

Цей «величезний художпій 
талант», за виразом Леніна, 
створив чудові, життсстверджу- 
ючі твори, в яких правда зоб
раження існуючого життя орга
нічно з'єдналась з яспою перс
пективою майбутнього. Твори 
Горького, по праву, займають 
найпочесніше місце в золотому 
фонді радянської літератури. 
Саме Горький перший втілив у 
своїй творчості принципи біль
шовицької партійності літерату
ри. Ним створений світлий образ 
пролетарського революціонера, 
носія великої загальнонародної 
правди.

Горький говорив про рядо
вих радянських людей, які 
усвідомили себе господарями і 
творцями життя, неодноразово 
підкреслюючи, що народи СРСР 
більше всього хочуть миру і 
щодо забезпечення міцного і 
тривалого миру спрямовані всі 
їх зусилля. «Робітничо-селян
ська маса Союзу Рад,—писав 
Горький, — не хоче воювати, 
вона хоче створити державу 
рівних. Але в разі нападу на 
неї, вона буде захищатись вся, 
як одно ціле, і переможе, то
му що па неї працює історія».

Ці слова знайшли цілковите 
ствердження у Великій Вітчиз
няній війні, коли весь радян
ський народ став на захист 
своєї Батьківщини від фашист
ської навали. Горький мріяв 
про вічний мпр, про те, щоб 
волелюбні народи могли без 
перешкоди користуватись нас
лідками своєї творчості і тех
ніки, що використовується не 
для взаємного винищення на
родів, а для прогресу.

Час не відділив від нас Олек
сія Максимовича Горького. 
Здається, що саме сьогодні він 
заявляє від імені мільйонів 
чесних борців, які виступають 
за свободу і прогрес людства: 
«Ми виступаємо... як люди, 
стверджуючі справжній гума
нізм—революційного пролета
ріату,—гуманізм сили,поклика
ної історією визволити весь 
світ трудящих від заздростей, 
жадоби, пошлості, глупоти, — 
від усього виродства, які про
тягом століть спотворювали 
людей праці».

Л. Шкавро.

☆

ВОЛГОДОНБУД. Благо
устроюються і озеленю
ються селища експлуата
ційників Волго-Донсько- 
го судноплавного каналу.

На знімку: асфальту
вання вулиці Леніна в 
селищі Ільєвка.

Фото
С. Кропивницького. 

Прескліше ТАРС.

☆

Партійне життя

Через п'ять місяців...
Ще в січні на партійних збо

рах парторганізації промарті
лей обговорювалось питання 
про якість продукції, що ви
пускається в артілі «Победа».

Обговорюючи доповідь то
дішнього голови правління тов. 
Орьоміпа, комуністи викрили 
ряд фактів неприпустимого 
ставлення до підвищення якос
ті продуктів харчування збоку 
правління і окремих працівни
ків артілі. Вказувалось також 
і на те, що керівники артілі 
не приділяють належної уваги 
питанням технічного оснащен
ня цехів, не дбають про під
вищення кваліфікації майстрів 
і створення сприятливих умов 
для високопродуктивної праці.

Цілком справедливими були 
нарікання на порушення еле
ментарних правил санітарії і 
гігієни. Особливу увагу тоді 
зверталось на якість випікан
ня хліба. Комуністи з триво
гою відзначали, що правління 
артілі примирилося з фактами 
бракоробства, наводили факти, 
коли майстер т. Великий, який 
випік 1754 кілограми брако
ваного хліба, залишився не 
покараним. Ніяких заходів не 
вживається також і до брако
робів Білого, Смоляра, Хром- 
ченка та інших.

У прийнятому рішенні поряд 
з іншими пунктами було зо
бов'язано правління артілі до
корінно поліпшити якість про
дукції, посилити контроль за 
роботою цехів і вести непри
мириму боротьбу з бракороба
ми.

Голову правління і його зас
тупника по оргмасовій роботі 
т. Земогляд (вона ж і секре
тар парторганізації) зобов'яза
но налагодити масово-політичну 
роботу серед працівників арті
лі та організувати дійове со
ціалістичне змагання.

Слід було сподіватись, що, 
прийнявши непогане рішення, 
партійна організація візьметь
ся за здійснення намічених за
ходів, мобілізує на це весь ко
лектив трудящих артілі.

За п'ять місяців багато де
чого змінилося в артілі: змі
нився колишній голова прав
ління т. Срьомін, обрано—тов. 
Сидоренка, але виробнича ді
яльність і особливо якісні по
казники, як були, так і зали
шилися низькими.

А що зробила в цьому пи
танні партійна організація? 
Нічого.

Замість того, щоб організу
вати виконання раніше прий
нятих рішень, секретар парт
організації т. Земогляд продов
жує виконувати роль реєстрато
ра фактів і ніяких заходів до ви
правлення становища не вжи
ває. 6 квітня, наприклад, пункт 
рішення партійних зборів про 
неякісне випікання хліба зве
дено до того, що ще раз до 
протоколу записали: «...Хліб 
в артілі «Победа» ще має ці
лий ряд дефектів, як смаково
го, так і зовнішнього вигляду». 
Оце і все.

Відсутність будь-якої орга
нізаторської роботи парторга

Інтернат для молодих будівельників
Новий будинок для молодих 

будівельників споруджено в 
робітничому селищі Перемога. 
Тут передбачено кімнати на 
3—4 чоловіки, їдальня, червоний 

нізації відчувається буквально 
скрізь. На території артілі не
має жодного лозунга. Ніхто 
тут не займається органі
зацією соціалістичного змаган
ня. Про це свідчить такий 
факт.

У приміщенні роздягальні 
пекарні № 2 на шматку папе
ру великими буквами написано 
прізвища передових людей ар
тілі. Першим у цьому списку 
значиться майстер т. Коровій.

—Це наш кращий виробнич
ник по випіканню хліба, — з 
захопленням розповідає заві
дуючий виробництвом т. Коше- 
ленко.

—Тов. Коровій, — доповнює 
завідуюча відділом технічщго 
контролю т. Артьомова, —ви
пускає продукцію тільки від
мінної якості.

А через кілька хвилин, зна
йомлячись з документами про 
вихідні дані хліба за 15 черв
ня, дізнаємось, що саме майс
тер т. Коровій самочинно збіль
шив встановлену норму до
мішки ячного борошна для ви
пікання житнього хліба на 6 
процентів і замість 333 кіло
грамів вніс 480.

Дивно, що про такі комбіна
ції Коровіпа в артілі ніхто не 
знає. Та й звідки знати, коли 
т. Артьомова, якій за службо
вим положенням слід кожного 
разу перевіряти смакові й інші 
якісні показники хліба, покр
іпи про це, тільки плечима 
здвигує. Складається враження, 
що завідуюча відділом техніч
ного контролю заробітну плату 
одержує тільки за те, що нас
тупного дня, коли продукція 
давно вже реалізована, в жур
налі обліку якості зробить по
мітку «стандартний». Хоч з 
наведеного прикладу видно, що 
до стандартного хлібові, випе
ченому в артілі «Победа», дуже 
далеко.

Особливо кидається в очі 
антисанітарний стан пе
карні №1. Покрівля приміщен
ня в багатьох місцях протікає. 
В цехах брудно, темно. Допо
міжні матеріали лежать поруч 
з коритами для тіста, мукосії 
працюють в тісній кімнаті, де 
ні вікна, ні вентилятора немає.

Випадки неякісного випуску 
продукції тут непоодинокі. Ба
гато скарг надходить від тру
дящих міста на недоброякісне 
виготовлення ковбас, безалко
гольних напоїв тощо. Та прав
ління артілі (голова т. Сидорен
ко) залишається глухим до 
справедливих вимог трудящих.

Не реагує на тривожні сиг
нали і партійна організація. 
Тут вкорінилась негідна прак
тика — зібратись, поговорити, 
записати і... забути.

Час уже відмовитись від цьо
го порочного методу і на ос
нові правильної постановки 
контролю і перевірки виконан
ня прийнятих рішень забезпе
чити піднесення партійно-по
літичної роботи парторганіза
ції по мобілізації працівників 
артілі на боротьбу за випуск 
лише високоякісної продукції.

П. Горбаченко.

куток. Зараз будівельне управ 
ління тресту „Олександрія 
вуглерозріз" закінчує внут 
рішне оздоблення приміщення.
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Олександрійська МТС
до жнив

Торік Олександрійська МТС 
погано підготувалася до жнив. 
Це позначилось на строках і 
якості збирання врожаю. У де
яких колгоспах, наприклад, іме
ні Хрущова та «Перше травня» 
косовиця хлібів тривала близь
ко двох місяців і через це до
пускались великі втрати зерна.

Дирекції МТС слід було зро
бити з цього відповідні виснов
ки і забезпечити цього року 
своєчасну і якісну підготовку 
всіх збиральних машин до жнив. 
Та цього пе сталося. Торішні 
помилки повторюються і нині.

За встановленим графіком 
МТС мала завершити ремонт 
всіх 36 комбайнів ще 15 трав
ня. Але й на 15 червня 10 
машин до роботи ще не гото
ві. Якщо зважити на те, що 
цього року навантаження на 
один комбайн становитиме 380 
гектарів, зрозуміло, в якому 
стані може опинитись МТС, 
коли в найближчий час пе за
вершити ремонт, пе усунути 
недоліки, які мають місце в 
уже відремонтованих машинах. 
А їх чимало.

У комбайні «Сталінець—6», 
наприклад, відсутнє магне
то, немає підшипника, шатуна, 
погнуті вали приймального біт- 
тера та першої очистки. Подіб
ні недоліки мають місце і в 
комбайнах «Сталінець — 6», 
№№31,25 та деяких інших.

Порушивши державні строки 
ремонту збиральних машин, тут 
не дбають про надолуження 
прогаяного. Керівники МТС 
розгубилися. Графіка па за
вершення ремонту останніх ком
байнів не складають, не вис
вітлюють хід ремонту на дош
ці показників, завдання ком
байнерам і працівникам май
стерні не доводяться.

На запитання, коли ж все та
ки будуть відремонтовані ком
байни, вони лише руками роз
водять.

Механізатори викс
Добре працюють на обробіт

ку посівів і парів механізато
ри тракторної бригади Афана- 
сія Щербини, які обслугову
ють колгосп імені Сталіна, Во- 
рошиловської сільради. Весь 
час вони тримають поля в чис
тому і підпушеному стані.

Трактористи, змагаючись за 
стислі строки і високу якість 
виконуваних робіт, добивають-

про хід обробітку картоплі та овочевих 
косовиці сіяних трав 1 силосування кормів в 
1952 року
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ім. 18 партконференції 100 66 100 58 62,2
ім. Карла Маркса 100 65 100 41 0
„Комунар" 100 56 — 52 17
імені Сталіна 100 38 100 26 32

(Бандурівка)
„Заповіт Леніна" 100 31 98,5 31 24
імені Калініна 61 0 100 68 0
ім. Петровського 50 55 100 26 0
ім. Будьонного 50 40 100 60 0
ім. Хрущова 40 53 — 24 0
імені Леніна 0 82 96,6 27 18
ім. Енгельса 0 80 90 29 0
ім. Ворошилова 0 72 100 39 0
.Шлях до комунізму’ 0 60 100 44 50
ім. Жданова 0 44 94 47 11

культур, проривки цукрових буряків та 
колгоспах району станом на 15 червня 

до плану)

Назва колгоспу

0
ф 5 я 
з 5 я >.£ °-

і=а

сі 
я Є. 
ф 04 
о Я 
а. вг УЗ о о сао

со
3*

§•«

пя
о н 
55и 
в»
8 л 
о о

0
“ &

я ° -м

ім. 12-річчя Жовтня 0 44 74 38 0
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 0 33 100 31 0
ім. Щорса 0 ЗО 50 36 0
„Жовтень" 0 27 50 17 0
ім. Молотова 0 25 100 19 13
ім. Володимира Ульянова 0 •25 86 36 0
„Перше травня" 0 13 90 76 0
ім. Рози Люксембург 0 11 73 71 0
„Шлях до соціалізму" 0 3 — 69 4.8
імені Сталіна (Вороши- 0 0 100 64 7,7

ловка)
„Оборона країни" 0 0 16,6 29 20,6
По Користівській МТС 39 41 87 36.8 10
По Олександрійській МТС 23 43 95 46,6 11.5
По РАЙОНУ 31 42 90,5 44 10,7

не готова
Головний інженер МТС тов. 

Бобраков нічого не зробив, щоб 
впровадити у виробництво вуз
ловий метод ремонту, не слід
кує за якістю виконуваних ро
біт, не дбає, про підвищення 
продуктивності праці і т. д. 
Його діяльність в основпому 
обмежується біганиною за за
пасними частинами.

Незадовільно готується до 
збирання врожаю і виробничий 
відділ МТС, який очолює го
ловний агроном т. Байда. До 
цього часу він ще не забезпе
чив складання робочих планів 
збирання і не довів їх колгос
пам, жоден з комбайнерів ще 
пе ознайомився з ділянками, 
на яких працюватиме.

Виправдовуючись, керівники 
МТС посилаються па деякі 
труднощі, зв‘язані з підготов
кою станції до жнив. Звичайно, 
вони є. Та подолати їх не 
важко, коли по - більшовиць
кому, засукавши рукава, взя
тись за справу. Але тут не 
утруднюють себе впроваджен
ням нового, прогресивного у 
виробництво, пустилися на са- 
моплив.

А сталося це тому, що де
які керівники МТС живуть і 
працюють за старим багажем 
знань, не вивчають нових ме
тодів праці, не читають навіть 
газет і журналів. Головний аг
роном т. Байда протягом ос
танніх трьох років не перед
плачує жодної газети, жодного 
журналу. Це ж саме можна 
сказати і про агрономів тт. 
Опопріснко, Нечипорука, Жур- 
бенка. Не передплачує! не чи
тає газет також головний ін
женер т. Бобриков.

Олександрійська МТС може 
і повинна подолати відставан
ня у підготовці до жнив. Цьо
го вимагають від неї інтереси 
держави, цього вимагає трав
невий Пленум ЦК 1Ш(б)У,

В. Леонтьев.

иують зобов'язання
ся значного перевиконання 
норм виробітку.

Так, на обробітку міжрядь 
просапних культур тракторист 
т. Спересенко змінні завдання 
виконує на 130—150 процен
тів і економить пальне. Знач
но перевиконують норми і 
трактористи тт. Сагайдак та 
Сергієнко.

С. ПІвняк, 
І обліковець тракторної бригади.

ЗВЕДЕННЯ

Г. М. Димитров—видатний діяч 
міжнародного робітничого руху, 
вождь Болгарської комуністич
ної партії і болгарського народу, 
вірний друг Радянського Союзу.

(18 червня 1952 року минає 70 
років з дня народження 1882 р. 
Вмер у 1949 р.)

Прескліше РАТАУ.

Болгарський народ 
шанує пам'ять 

Георгія Димитрова
18 червня 1952 року минає 70 

років з дня народження Георгія 
Димитрова — вождя і вчителя 
болгарського народу, полум'яного 
борця за свободу, борця проти 
фашизму.

По всій країні проводяться 
урочисті збори, присвячені 70- 
річчю з дня народження Георгія 
Димитрова. Організації Болгар
ської комуністичної партії і віт
чизняного фронту скрізь влашто
вують виставки, іцо відобража
ють життя і революційну бороть
бу великого сина болгарського 
народу. В робітничих клубах, бу
динках культури, в народних чи
тальнях організуються димитров- 
ські кутки, встановлюються віт
рини з літературними творами 
Георгія Димитрова.

(ТАРС).
--------- ф.---------

Електроустаткування 
для Варшавського Палацу 

культури і науки
ЖИТОМИР. Токарівський завод 

електрофарфорового устаткуван
ня виконує замовлення будівниц
тва Варшавського Палацу куль
тури і науки. В Польщу вже від
правлено велику партію виробів 
різного асортименту.

(РАТАУ).

Республіканська нарада 
перших секретарів сільських райкомів 

і окружкомів НП(6) України
11-1-3 червня в Києві про

ходила. республіканська нарада 
перших секретарів сільських 
райкомів і окружкомів КІІ(б) 
України.

В роботі наради взяли участь 
також секретарі обкомів КП(б) 
України, деякі голови, брига
дири, ланкові передових кол
госпів і директори передових 
МТС, міністри і керівники 
республіканських установ, уче
ні.

На нараді з доповіддю «Про 
поліпшення роботи партійних 
організацій по виконанню зо
бов’язань, взятих перед това
ришем Й. В. Сталіним колгос
пами, МТС і радгоспами Ук
раїни в 1952 році» виступив 
секретар ЦК КП(б)У тов. Л. Г. 
Мельников.

Доповідач і ті, хто виступав 
у дебатах, підбили підсумки ми
нулого сільськогосподарського 
року і відзпачили успіхи, до
сягнуті завдяки величезній до
помозі ЦК ВКП(б), Союзного 
уряду і особисто товариша 
Сталіна трудящими Радянсь
кої України в усіх галузях 
народного господарства і куль
тури.

Партійна організація Ук
раїни в цьому році має 
розв’язати ряд великих завдань, 
поставлених ЦК ВКП(б) і осо
бисто товаришем Сталіним: ви
ростити кращий, ніж торік, уро
жай всіх сільськогосподарських

Листи до редакції
У кімнатах іде дощ

Будинок № 20 по вулиці 
Октябрській в селищі Димит- 
рове належить будівельному 
управлінню (начальник т. Свя- 
тець). Живе в будинку бага
то робітників цього управління, 
але про їх побутові умови ніх
то не дбає.

Коди йде дощ, то жильці у 
своїх квартирах врятовуються 
хто як може. На другому по
версі розставляють почви та ін
ший посуд, щоб вода не роз
ливалась по підлозі.

Організуйте контроль
В селищі Октябрському іс

нує ринок. Багато продуктів 
харчування продають і купу
ють тут громадяни селища. Але 
контролю за якістю продуктів, 
що продаються, тут немає. 
Внаслідок чого є випад
ки, коли продукти бувають не

Забута газетна вітрина
Біля приміщення міськкому 

комсомолу обладнана газетпа 
вітрина, в якій працівники 
міськкому дуже рідко вивішу
ють газету «Комсомольская 
правда», а точніше забувають 
змінювати її. З 9 по 14 черв
ня тут висіла газета за 8 черв-

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ-
„Користівська МТС зволікає ремонт комбайнів1*
Під таким заголовком в газеті 

.Більшовицька правда" від 6 черв
ня ц. р. була надрукована стаття, 
в якій критикувались керівники 
Користівської МТС за зволікання 
ремонту комбайнів.

Як повідомив редакцію заступ

культур, збільшити поголів'я 
громадської худобп і підвищи
ти її продуктивність, достроко
во виконати всі зобов’язання 
перед державою, ще більше 
зміцнити колгоспи, добитися 
збільшення їх громадського 
багатства, забезпечити дальше 
піднесення матеріального доб
робуту і культурного рівня 
колгоспників.

Ці найважливіші завдання 
можуть бути розв’язані тільки 
на основі серйозного поліпшен
ня діяльності райкомів партії, 
підвищення рівня керівництва 
сільським господарством збо
ку партійних організацій, на 
основі рішучого піднесення ор
ганізаційно-партійної і масово- 
політичної роботи.

Нарада основну увагу зосе
редила на питаннях поліпшен
ня керівництва партійними ор
ганізаціями, масовим соціаліс
тичним змагаппям по догляду 
за посівами, завершенню під
готовки і зразковому проведен
ню хлібозаготівель всіма кол
госпами республіки.

У дебатах на доповідь тов. 
Л. Г. Мельникова виступило 
36 чоловік.

З великим піднесенням учас
ники наради прийняли віталь
ного листа великому вождю 
більшовицької партії і радян
ського пароду товаришеві 
II. В. Сталіну.

(РАТАУ).

Та й це не все. Намочив
шись від дощу в квартирі, ви 
захотіли погрітись, просуши
тись. Розпалюєте плиту. Але 
замість приємного тепла, кім
ната наповнюється їдким ди
мом.

Про все це відомо т. Святцю, 
але він не турбується про 
створення нормальних побуто
вих умов жителям цього бу
динку.

Н Абросимов, 
житель будинку.

доброякісні, особливо молочні.
Селищній Раді слід втрути

тися в цю справу і організу
вати через санінспекцію пе
ревірку якості продуктів.

К. Новопруцька, 
робітниця Байдаківської брикетної 

фабрики.

пя, хоч, звичайно, за ці дні 
до міськкому надійшло ще 
кілька номерів молодіжної га
зети.

Так часто залишається забу
тою тут газетна вітрина.

С. Задорожній, 
почесний шахтар шахти №2.

ник директора МТС по політчас- 
тині т. Попов, факти, наведені в 
статті, ствердились. Стаття обго
ворена серед працівників МТС і 
намічено конкретні заходи, спря
мовані на прискорення ремонту 
комбайнів.
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З вітаннячком!..
(Лист керуючому трестом. „Олександріявуглерозріз" 

т. Д. І. Ларіонову)
Як це з Вами, шановний Дмитро Іванович, трапилось? В 

той пам’ятний день 5 червня, стоячи на трибуні паради (вона 
відбувалась не в тресті), Ви здивували всіх її учасників своєю 
красномовністю. Та так здивували, що майже протягом цілої го
дини не могли вони з Вас очей звести. Ох, як же Виговорили! 
Ніби щебетали, як ото соловейко чи канарейка. Тоді Ви всіх, 
їй-право, зачарували своїм виступом. Куди поділись нестримний 
галас, лайка, нохабщина, якою Ви, звичайно, оздоблюєте свою 
мову.

Ми, признатися, диву давались. Ось воно що значить інша 
ситуація, не та яка панує в стінах тресту «Олексапдріявугле- 
розріз», де Ви керуючим.

Ніхто, Дмитре Івановичу, не може порівнятись з Вами. Ні, 
не знайдеться такого в нашому місті і його околицях. Пальма 
першості належить Вам і тільки Вам. А щоб не бути голослов- 
ними, наведемо кілька фактів. Факти, кажуть, уперта річ.

Подія відбувалася ЗО травня у Вашому кабінеті. Тоді тут 
зібрались начальники і головні інженери будівельних управлінь, 
начальники відділів тресту. Всі чекали, що керуючий висловить 
свою думку, зробить зауваження, покритикує господарників за 
ті чи інші недоліки та недоробленості, вкаже шляхи ліквідації їх.

Але не так сталося. Підвівшись з-за столу, Ви, як грім, 
звалились на головного інженера будівельного управління т. Рав- 
чеєва. Ви не критикували. Ні. Ви просто ображали його, по
рівнюючи Равчеєва то з биком, то з іншими тваринами.

І почувши це, всі сиділи, як на голках. їм, бачите, стало 
дуже соромно. Не за себе, звичайно, ні. За Вас було їм сором
но, Дмитре Івановичу, за Ваше хамське, зневажливе ставлення 
до підлеглих.

Потім Ви переключились на інших господарників, обзиваю
чи їх різними непристойними словами.

...Третього червня на черговій нараді Ви знову пускали в хід 
облюбовані Вами епітети, від яких, як кажуть, вуха в'януть. Про
мову свою Ви закінчили таким галасом, такою лайкою, що дея
кі інженери, не витримавши Вашого гніву, непомітно зникли з 
кабінету. 1, вийшовши з нього, до них доносились грізні слова: 
«Не стерплю, розіб'ю, вижену...»

Так, ледве було не забув. Увечері перед отою самою нара
дою Ви викликали до себе маркшейдера т. Скриннікова. Не 
встиг він з'ясувати питання, як на нього посипались одна лай
ка хльосткіша іншої.

—Вибачте, дозвольте, Дмитро Іванович, я ж прийшов до 
керуючого...

—Геть, геть звідси!—вигукнули Ви, вказавши Скриннікову 
на двері. І в той же час усілись в своє крісло. Між іншим, 
дуже влюбилися Ви в оте саме крісло. Готові сидіти в ньому 
день і ніч. Усидливості Вашій може позаздрити кожний госпо
дарник і не лише господарник. І насправді. Якщо ЗО травня Ви 
проводили нараду до 2 години ночі, то 3 червня—до 3 годин, а 
6 червня—до 4 годин ранку. Засідати, так засідати! Так чи не 
так, Дмитре Івановичу? Останню нараду (згодом Ви виїхали з 
міста) працівники тресту справедливо назвали нарадою «на 
ізмор».

Ось, шановний, який у Вас стиль, нехороший стиль, що й 
казати. Він не дає змоги Вам конкретно керувати управліннями, 
бувати там, де вирішується доля плану.

...Взагалі слід відзначити—важкий у Вас характер, дуже 
важкий. Він майже такий, як у щедринського самодура Пере- 
хват-Заліхватського. Останній, нам здається, міг би багато 
чому повчитись у Вас. Ну скажемо, Вашій віртуозності в ли
хослів'ї і лайці.

Читаючи ці рядки, Вам, шановний Дмитро Іванович, може 
показатись, що ми посягаємо на Ваш авторитет. Не подумайте 
цього. Навпаки. Ми хочемо його піднести і зміцнити. Саме тому 
і вирішили написати цього відвертого листа, який виклика
ний нашим щирим прагненням допомогти Вам у Вашій багато
гранній творчій діяльності.

Бажаємо успіхів. Прийміть же наше гаряче вітаннячко, 
Дмитро Іванович!

0. ПЕРЧИКОВ.

Київському трамваю — 60 років
14 червня минуло 60 років з 

дня пуску першого в нашій краї
ні київського трамваю. 15 червня 
1892 року міська газета „Киев- 
лянин" писала: „Пасажирський 
рух на електричній залізниці вже 
почався, вагони переповнені пуб
лікою, при чому багато їздять по 
кілька разів вгору і вниз по Олек
сандрійському спуску, цікавля
чись цією важливою для Києва 
новинкою".

Пропозицію застосувати елек
тричну енергію в міському транс
порті вперше в світі висунув і 
здійснив у лабораторних умовах 
у 80 роках минулого сторіччя ви
датний російський винахідник 
Федір Аполонович Пироцький. 

Проти сміливої ідеї Ф. Пироцько- 
го повставали тоді власники місь
ких кінних залізниць, зацікавлені 
в збереженні цього виду тран
спорту.

Тільки через багато років в 
Києві, гористі умови якого утруд
нювали застосування конки, було 
споруджено без будь-якої участі 
іноземних спеціалістів першу 
трамвайну лінію протягом 1,5 кі
лометра. 14 червня 1892 року мо
торні вагони, виготовлені коломен- 
ським заводом, відійшли в рейс з 
пасажирами по крутому Олексан- 
дрівському спускові,—нині вулиця 
Кірова. Це пішов перший в на
шій країні електричний трамвай.

Широкого розвитку міський

Нрави окупантів 
у Західній Німеччині

ЛОНДОН. (ТАРС). У пресі 
появилось немало повідомлені, 
про бандитські вихватки амери
канських військовослужбовців у 
Західній Німеччині. Гангстери у 
військовій формі грабують про
хожих, вриваються в кафе і рес
торани і забирають з каси всі 
гроші, б'ючи німців, що попада
ються під руку, стягають на вули
цях випадково проїжджаючих ве
лосипедистів з їх велосипедів, 
вбивають з метою пограбування 
шоферів таксі, гвалтують жінок і 
дівчат. Від американських оку
пантів не відстають і їх англій
ські виученики. Кореспондент 
агентства Рейтер повідомив про 
обурливий факт, який мав місце 
в західнонімецькому містечку 
Евендорфі (англійська зона оку
пації).

Генріх Кордес—власник неве
ликої пивної в Евендорфі відмо
вився купити у англійського тан
кіста пляшку коньяку. Англій
ський танкіст вирішив помститися 
Кордесу і направив танк на його 
володіння. „Танк рушив на мій 
сад,—розповів Кордес, — нищачи 
кущі і квіти, столи і стільці. По
тім він обігнув мій будинок і зно
ву проїхав через сад. давлячи і 
нищачи те, що ще уціліло. Раптом 
танк спинився перед моїм будин
ком і зробив холостий постріл, 
від чого у вікнах розбилось кіль
ка шибок. Моя дружина була 
оглушена і досі нічого не чує".

Зростання числа 
нещасних випадків 

в американській 
промисловості

Виступаючи на конференції в 
питаннях техніки безпеки в про
мисловості, Трумен визнав, що 
відносно числа нещасних випад
ків на виробництві становище в 
Сполучених Штатах зараз гірше, 
ніж у 1948 р.

...„Кількість нещасних випадків 
на виробництві,—заявив Трумен, 
—почала зростати. В 1950 р. вона 
зросла на 4 проц., а в 1951 році 
ще на 9 проц... Торік від нещас
них випадків на виробництві за
гинуло 16 тис. чоловік. Крім того, 
1.600 робітників повністю і на
завжди втратили працездатність. 
Ще 89 тис. робітників частково 
втратили працездатність і близько 
2 млн. робітників тимчасово втра
тили працездатність*.

Трумен також заявив, що „за 
останні роки в результаті нещас
них випадків... загинули тисячі 
шахтарів. Крім того, тисячі шах
тарів покалічені*.

(ТАРС).

Визнання 
американського 
кореспондента

НЬЮ-ЙОРК, 16 червня. (ТАРС). 
Кореспондент газети „Нью-Йорк 
тайме" Барретт повідомляє про 
свою розмову з медсестрами ко
рейської Народної армії, що зна
ходяться в 76-му секторі табору 
для військовополонених на ост
рові Кочжедо.

Повідомляючи про свою розмо
ву з медсестрою Кім Жун Сук, 
Барретт пише: „Вона заявила, що 
всі вони хочуть повернутися до
дому і що тут (у таборі для вій
ськовополонених на о-ві Кочже
до) з ними погано поводяться".

електротранспорт дістав лише 
після Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. За роки сталін
ських п'ятирічок у Києві споруд
жено багато трамвайних ліній. 
Неухильно зростає трамвайний 
парк. Сотні комфортабельних ва
гонів щороку перевозять тепер 
близько 200 мільйонів пасажирів.

Шестидесятиріччя з дня пуску 
першого трамваю київські праців
ники міського електротранспорту 
зустрічають новими виробничими 
успіхами по перевиконанню пла
ну перевезень пасажирів і кращо
му використанню рухомого скла
ду-

(РАТАУ).

Китайська Народна Республіка. Радянські спеціалісти, які пра
цюють в Китаї, подають пеоцінену допомогу китайському народові у 
відбудові і розвитку народного господарства країни. Використовуючи 
передовий радянський досвід, трудящі Китаю досягли великих успіхів 
у всіх областях будівництва нового життя і готуються до здійснення 
широкої програми індустріалізації країни.

На знімку: випробування першого китайського трактора, ви
готовленого під керівництвом радянського спеціаліста.

Прескліше РАТАУ.

Припинити поліцейські беззаконня
Лист Жака Дюкло 

французькому 
міністрові юстиції

ПАРИЖ. (ТАРС). Газета „Юма- 
: ніте“ опублікувала листа Жака 
і Дюкло міністрові юстиції Мар- 
1 тіно-Депла. В листі говориться:

„Пане міністр юстиції, я вже 
мав нагоду звернутися до вас з 
вимогою, щоб до всіх в'язнів, не
законно обвинувачених у „зама
ху на внутрішню безпеку держа
ви", був застосований, як доАнд- 
ре Стіля і до мене, режим, яким 
користуються політичні в'язні. 
Тимчасом цей режим застосовує
ться у відношенні до нас непов
ністю, зокрема в тому, що стосує
ться відвідувачів, і цей режим при 
вашій владі менше ліберальний, 
ніж при Наполеоні III.

Ви винні в незаконних діях, 
встановлюючи дискримінацію між 
арештованими за обвинуваченням 
у вигаданій змові, ані найменших 
підтверджень якої ви неспромож
ні подати. В цих умовах я знову 
вимагаю застосування режиму по
літичних в'язнів до всіх обвину
вачених у цій „змові", яка існує 
тільки в поліцейських доповідях, 
старанно підтасованих заднім чис

Розпорядження уряду Німеці 
про дальші заходи

БЕРЛІН. (ТАРС). Як передає 
агентство АДН, уряд Німецької 
Демократичної Республіки видав 
таке розпорядження про дальші 
заходи по охороні Німецької Де
мократичної Республіки:

„З метою захисту інтересів на
селення Німецької Демократичної 
Республіки і усунення можливос
ті проникнення ворожих елемен
тів на територію Німецької Демо
кратичної Республіки уряд Ні
мецької Демократичної Республі
ки на додаток до розпорядження 
від 26 травня 1952 року постанов
ляє:

1. Дане міністерству державної 
безпеки розпорядженням від 26 
травня 1952 року завдання роз
ширяється в тому напрямі, що 
заходи, яких має вжити це мініс
терство, повинні бути поширені 
взагалі на запобігання проникнен
ню диверсантів, шпигунів і теро
ристів на територію Німецької 
Демократичної Республіки.

„Демократія — по
ЛОНДОН. (ТАРС). Як передає 

кореспондент агентства Рейтер з 
Вашінгтона, сенатор демократ 
Джон Спаркмен (від штату Ала
бама) 13 червня ввечері голову
вав на засіданні сенату, на якому 
був присутній... тільки один з 96 
членів сенату.

Загублені документи: шоферські права II класу, технічний пас
порт № БК 984679 та техталон, видані на ім'я Андреєва Василя Іва
новича, вважати недійсними.

лом, щоб дозволити вам збутися 
політичних противників, діяльнос
ті яких проти згубних актів уря
ду ви побоюєтесь".

Лист Стіля 
директорові тюрми 

„Санте"
ПАРИЖ. (ТАРС). Газета „Се 

суар" опублікувала листа Андре 
Стіля директорові тюрми „Сайте", 
в якому говориться, що протягом 
трьох останніх ночей камери Жа
ка Дюкло і Андре Стіля напов
нювалися газом, який, очевидно, 
йшов з каналізаційних труб. 4І

Газета „Юманіте" опубліку
вала заяву профспілки робіт
ників паризької каналізаційної 
сітки і профспілки комунальних 
підприємств, в якій говориться, 
що обидві профспілки „глибоко 
схвильовані повідомленням, за 
яким у камери Жака Дюкло і 
Андре Стіля в тюрмі „Санте" про
никає газ. Після обслідування, про
веденого на місці, виявилось, що 
всупереч заявам дирекції тюрми 
„Санте* ніякого витоку газу з 
каналізаційних труб не може бу
ти".

Заява містить вимогу негайно 
звільнити Дюкло і Стіля.

кої Демократичної Республіки 
по охороні Республіки

2. Всі розпорядження, положен
ня і директиви, які мають бути 
прийняті для здійснення цих захо
дів, повинні видаватися з ураху
ванням того, що вони в разі до
сягнення угоди про проведення 
вільних загальпонімецьких вибо
рів з метою об'єднання Німеччи
ни на демократичній і мирній 
основі можуть бути негайно ска
совані.

3. Той, хто діє на порушення 
розпоряджень, положень або ди
ректив, прийнятих на підставі 
параграфа 1 цього розпорядження 
або на підставі розпорядження 
від 26 травня 1952 року, караєть
ся ув'язненням строком до двох 
років і грошовим штрафом до 
2.000 марок або одним з цих 
покарань, якщо іншими положен
нями не передбачається більш 
суворе покарання.

4. Це розпорядження набирає 
чинності з моменту його обнаро
дування".

американському"
Джон Спаркмен голосував за два 

договори і протокол, у той час як 
присутній сенатор спостерігав. По
тім він постановив, що ці доку
менти схвалені двома третинами 
голосів._______________________

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі м. Олександрія, вуд. Шевченка, 67.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРЯВДЯ

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Будувати швидко, 
дешево, високоякісно

Широкого розмаху набуло в 
нашій країні промислове, жит
лове та культурно-побутове бу
дівництво. Це переконливо свід
чить про миролюбну політику 
СРСР, повсякденне піклування 
Радянської держави про добро
бут народу.
Єдиний обсяг будівництва 

вимагає від будівельників бо
ротьби за високі темпи, відміп- 
ну якість, невпинне зпиження 
собівартості робіт.

Вирішальну роль в цьому на
буває масове застосування на 
спорудженні жител потоково- 
швидкісних і потоково-розчле- 
нованих методів.

Така організація робіт сприяє 
значному прискоренню темпів, 
підвищенпю продуктивності пра
ці, здешевленню будівництва.

Між тим, не можна сказати, 
щоб на всіх будівельних діль
ницях Олександрії по-справж- 
пьому боролись за ущільнення 
'”гооків, впровадження найбільш 
,Шь.ресивних методів.

’ Взяти хоча б будівельні уп
равління Семенівського тресту, 
які очолюють тт. Святець і 
Кругліков. Передові методи не 
втілюються. Простої, нерозпо
рядливість, погане використан
ня механізмів тут увійшли в 
систему. Не дивно, що чимало 
робітників не справляються з 
своїми нормами. ІІа дільницях 
є графіки, але їх недотримую
ться. Нерідко викопані роботи 
доводиться знову переробляти. 
Все це, безумовно, призводить 
до великих збитків, здорожання 
будівництва, зриву встановле
них строків здачі в експлуата
цію об’єктів.

Не кращі справи в тресті 
«І Ілександріявуглерозріз». Так, 
па дільниці, якою керує т. Си- 
нельпиков, вважали, що тут все 
гаразд. Однак факти свідчать про 
інше. Днями один з новозбу- 
дованих восьмиквартирних бу
динків дав тріщину. Замість 
того, щоб виявити причини і 
винних притягти до відпові
дальності, господарники стали 
на шлях замилювання очей. 
Вони дали розпорядження за
мазати щілини в стінах.

Таке байдуже, безвідповідаль
не ставлення т. Синельнпкова 
до справи дорого обходиться 
будівельному управлінню.

Успішне виконання плану

Музей Горького в селі
Більше півстоліття тому в 

селі Мануйлівка, Полтавської 
області, жив Олексій Максимо
вич Горький. У пам'яті насе
лення зберігся світлий образ 
великого письменника. П'ятнад
цять років тому з ініціативи 
колгоспників артілі імені Горь
кого тут був створений літера
турно-меморіальний музей, в 
якому зібрані матеріали про 
життя і творчість основопо
ложника пролетарської літера
тури. Експонати одного з від
ділів розповідають про життя 

будівництва в значній мірі за
лежить від правильного плану
вання. Саме цього не всі розу
міють. Тепер, коли залишились 
лічені дні до кінця червня, ке
рівники тресту «Олександрія- 
вуглерозріз» спромоглися дати 
будівельному управлінню план 
па... перше півріччя.

Хіба таке, з дозволу сказати, 
планування може сприяти бо
ротьбі колективу за дострокову 
реалізацію програми? Безумов
но, ні.

Наведений факт—яскравий 
приклад канцелярсько-бюро
кратичного методу керівництва.

З подібними явищами не 
можна миритися. Треба зразко
во організувати роботу на кож
ній дільниці, краще використа
ти внутрішні резерви, повсяк
денно боротись за зниження 
собівартості будівництва.

Тепер, коли працівники ву
гільної промисловості готую
ться до свого традиційного свя
та—Дня шахтаря, будівельни
ки міста повинні мобілізувати 
всі свої сили на успішне здій
снення взятих соціалістичних 
зобов’язань.

Партійні і профспілкові ор
ганізації будівельних управ
лінь зобов’язані конкретно ке
рувати змаганням, поширюва
ти досвід кращих стахановців.

Особливу увагу слід приді
лити підвищенню рівня масо
во-політичної роботи серед бу
дівельників, зміцненню трудо
вої дисципліни, необхідно на
лагодити зразковий облік бу
дівельних матеріалів і електро
енергії. Треба пам’ятати, що 
там, де немає суворого обліку 
—там неминучі збитки.

Кращі будівельні дільниці 
міста, застосувавши передові 
методи праці, добиваються 
значних виробничих успіхів. 
Множити трудові перемоги, 
домагатись того, щоб всі ро
бітники виконували і переви
конували свої норми виробіт
ку і взяті зобов’язання, щоб 
всі бригади були стахановсь- 
кими—важливе бойове зав
дання.

Спрямуймо зусилля колекти
вів на підвищення темпів і 
якості будівництва, на успіш
не виконання плану пертого 
півріччя.

і роботу письменника в Мануй- 
лівці. Тут Олексій Максимович 
організував народний театр, 
сільський хор, бібліотеку-чи- 
тальню.

Працівники музею недавно 
відкрили в сільському клубі і 
середній школі пересувні виста
вки, присвячені О. М. Горькому. 
Агітатори проводять бесіди в 
бригадах і на фермах, влашто
вую іь голосні читання його 
творів.

(РАТАУ).
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По нашій 
Батьківщині

МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ. 
20 червня 1922 року в селищі 
Ярополець, Волоколамського 
району, була пущена в експлуа
тацію гідроелектростанція, яка 
збудована з ініціативи В. І. 
Леніна. Зараз Ярополецька ГЕС 
має потужність 105 кіловат 
і обслуговує 25 селищ.

На знімку: Ярополецька ГЕС 
імені В. І. Леніна.

Фото І. Єгорова. 
Прескліше ТАРС.

пі

Монумент Й. В. Сталіна 
у Великих Мостах

ВЕЛИКІ МОСТИ, Львівської 
області. Тут в урочистій обста
новці відкрито монумент велико
го вождя радянського народу то
вариша Й. В. Сталіна.

З нагоди відкриття монумента 
товариша Й. В. Сталіна відбувся 
багатолюдний мітинг. На ньому 
були присутні трудящі райцентру 
і колгоспники ближніх сіл.

------ ♦------

Будівники Волго-Дону 
одержали 10 мільйонів 

тонн вантажів
З усіх кінців країни по заліз

ничним коліям на будівництво 
Волго-Донського каналу йдуть 
вантажі. Спочатку будівництва 
на велику будову вже доставле
но 10 мільйонів тонн різних ван
тажів. Потік устаткування і бу
дівельних матеріалів безперервно 
зростає. У цьому році на буді
вельні майданчики прибуло в 
півтора раза більше устаткуван
ня і механізмів, ніж за весь 
1950 рік.

----------------

Плодоконсервні заводи 
України почали новий сезон

На підприємствах плодоконсерв
ної промисловості Міністерства 
харчової промисловості УРСР по
чався виробничий сезон. Кам'я- 
нець-Подільський завод видав 
перші 10 тисяч банок варення з 
полуниць нового врожаю. Прис
тупив до переробки сировини 
Житомирський завол. У нинішньо
му році асортимент плодокон
сервної продукції становитиме 
понад 100 найменувань.

(РАТАУ).

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:
ПЕРЕДОВА: Будувати швидко, 

дешево, високоякісно.
По нашій Батьківщині (1 стор.),
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. 6 БІленко.— 

Високі знання з політекономії соці
алізму (2 стор.).

Соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря (2 стор ).

Я. Вишневенький.—Чому ми не ви
конуємо норм виробітку (3 стор.).

На великих будовах (3 стор ).
Л. Маркелова.—«Небесні камені" 

(З стор.).
НАМ ПИШУТЬ (4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

Л. Голубєв.—Радість нового життя 
(лист із Болгарії (4 стор.).

Протест Радянського Уряду 
Урядові Швеції (4 стор ).

Всемірно розгортати 
культурну радянську торгівлю
Більшовицька партія і Ра

дянський уряд, здійснюючи 
вказівки товариша Сталіна, 
приділяють велику увагу ви
робництву товарів масового спо
живання, налагодженню куль
турної торгівлі. З кожним днем 
все більше надходить різних 
товарів для населення, розши
рюється торговельна сітка.

В місті Олександрії і робіт
ничих селищах кількість тор
гових одиниць зросла в порів
нянні з 1947 роком майже 
вдвічі. Лише за останній час 
відділом робітничого постачан
ня збудовано і відкрито в се
лищах Перемога та Димитрове 
два універмаги і два гастроно
мічні магазини. Для кращого 
обслужування трудящих в міс
ті працюють спеціалізовані 
магазини: взуття, тканин, гото
вого одягу, культтоварів тощо.

Значно розширилась коопе
ративна торгівля в селах району.

В цьому році з 1 квітня за 
рішенням Радянського уряду і 
ЦК ВІЇП(б) здійснене п’яте за 
числом зниження державних 
роздрібних цін на продовольчі 
товари масового споживання. 
Кожна радянська людина реаль
но відчула результати нового 
вияву сталінського иіклувапня 
про благо народу. Ще більше 
зміцнів радянський карбова
нець, ще більше підвищилась 
реальна заробітна плата робіт
ників і службовців. З кожним 
днем зростає попит населення 
на товари,зростає товарооборот.

Лише за минулий рік у по
рівнянні з 1947 роком в торго
вельній сітці Олександрії това
рооборот зріс на 40 процентів.

Перед працівниками радян
ської торгівлі стоять почесні 
і відповідальні завдання. Вони 
покликані неухильно дбати про 
задоволення всезростаючих за
питів трудящих, щоб обслужу
вання споживачів було справ
ді культурним.

Розгорнута торгова сітка в 
місті і в селах району ство
рює необхідні умови для ус
пішного вирішення поставле
них завдань. Однак, торгівля 
організована ще недостатньо, 
допускається несвоєчасне від
криття магазинів і закриття 
їх раніше встановленого часу.

В одному приміщенні з ди- 
I рекцією змішторгу відкрито

------------------------.ф.-----------------------

Золота мозаїчна смальта
В художньому оформленні 

нових станцій метро, Палаців 
культури, клубів, театрів, го
телів та інших громадських бу
динків країни все частіше по
чинає застосовуватись скляна 
мозаїка. Картини або панно, 
набрані з кольорових кусків 
скла—смальти, можуть існува
ти століття. Вони не тьмяніють, 
не бояться вогкості і різкої 
зміни температури.

Міністерство промисловості 
■ будівельних матеріалів СРСР 

організувало на Чернятинсько- 

І новий, добре обладнаний гастро
номічний магазин (директор 
т. Користашевський). Але там 
відсутній належний порядок, 
через що покупці подовгу прос
тоюють, доки придбають пот
рібні їм товари. Крім того, про
давці нерідко грубо ставляться 
до споживачів. Тут мають міс
це факти приховування кращих 
товарів, продаж їх по зна
йомству.

Політично-виховна робота 
серед працівників торгівлі прово
диться незадовільно, внаслідок 
чого є випадки крадіжок і роз
трат. Кладовщик їдальні № 15 
відділу робітничого постачання 
якийсь Серебрянський прив
ласнив 25 тисяч карбованців 
державних грошей і втік.

В магазинах Бандурівського 
сільського споживчого товарист
ва (голова т. Коваленко) також 
допущено значні розтрати.

Такі факти свідчать і про 
те, що в торговельну систему 
іноді потрапляють нечесні, не- 
перевірені і сумнівні люди.

Серйозним недоліком в органі
зації торгівлі є те, що в місті 
Олександрії, де проживає біль
ша половина трудящих вугіль
ної промисловості, працює ли
ше кілька магазинів відділу 
робітничого постачання (на
чальник т. Дверницький).

Зараз в школах розгорнувся 
ремонт. Але правління райспо- 
живспілки (голова т. Коваленко) 
майже нічого не робить в 
справі постачання необхідними 
ремонтними матеріалами. На
віть звичайні фарби відсутні.

В літній період серйозного 
значення набуває торгівля ово
чами та безалкогольними на
поями. Покищо в цій справі в 
нашому місті дуже мало зроб
лено. Тут особливо відчутна не
повороткість керівників торгівлі 
і деяких промислових артілей.

Партійні і профспілкові орга
нізації торговельних установ 
повинні посилити виховну ро
боту серед працівників прилав
ку, спрямувати їх зусилля 
на усунення недоліків.

Обов’язок працівників тор
гівлі—без затримки доводити 
товари до споживача, піднести 
культуру обслужування тру
дящих, добиватись нових і но
вих успіхів в радянській тор
гівлі.

му скляному заводі (Брянська 
область) масове виробництво 
золотистої і срібної смальти 
для створення мозаїчних кар
тин і панно.

Як відомо для виробництва 
кольорової скляної мозаїки ра
ніше застосовували золото і 
срібло. Зараз ці дорогоцінні 
метали замінені алюмінієм.

В нинішньому році завод 
дасть для новобудов країни 
близько 5 тисяч квадратних 
метрів мозаїчної смальти.

(РАТАУ).



2 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА П'ятниця, 20 червня 1952 р.

Партій не ж // т т я

Високі знання з політекономії 
соціалізму

Гурток по вивченню політе
кономії при парторганізації 
міського відділу соціального 
забезпечення, яким я керую, 
працює вже два роки. Протя
гом 1950—51 навчального ро
ку ми вивчали політекономію 
капіталізму, а в цьому році 
—політекономію соціалізму.

В гуртку навчалось 13 кому
ністів партійних організацій 
міського відділу соціального 
забезпечення, лісоторгового 
складу, суду і прокуратури. 
Навчання в гуртку проходило 
безперебійно.

Але ми зустрічались з знач
ними труднощами через від
сутність необхідних стабільних 
підручників з політекономії. 
І тому доводилось вдаватись до 
читання лекцій за темами і 
вже потім влаштовувати това
риські співбесіди.

На практиці це здійснюва
лось так. Я готувався і читав 
лекцію з тої чи іншої теми. 
Наприкінці заняття обов'язко
во вказував літературу, якою 
слід користуватись при вивчен
ні даного розділу.

Такий метод занять виправдав 
себе. Про це свідчить той факт, 
що переважна більшість слуха
чів брали активпу участь в 
обговоренні питань в час спів
бесід, а на підсумкових занят
тях гуртківці виявили міцні 
знання з політекономії соціа
лізму.

Взяти для прикладу т. Ко- 
лодочкіна. Я не пам'ятаю ви
падку, коли б він прибув на 
заняття непідготовленим, без 
конспекту. Тов. Колодочкін 
завжди активно виступав в 
гуртку, допомагав своїм товари
шам. Ось і тепер на останньо

Збори міського партійного активу
16 червня у міському театрі 

відбулися збори міського пар
тійного активу.

З доповіддю про завдання 
міської парторганізації у по
ліпшенні виховної роботи се
ред молоді виступила секретар 
міськкому КІІ(б)У т. Рижова.

В дебатах по обговорювано
му питанню взяли участь: 
т. Грабовой- секретар партор
ганізації залізничної станції 
Олександрія, т. Кунаков— го
ловний інженер автотранспорт
ної контори Семенівського трес
ту, т. Лиженкін — секретар 
парторганізації будівельного 
управління Семенівського трес

Більшовицька партія, радян
ський уряд неустапно піклую
ться про піднесення культурно
го рівня трудящих нашої кра
їни. В СРСР видається кілька 
тисяч газет і журналів, міль
йонними тиражами друкуються 
і поширюються твори класиків 
марксизму-лепінізму, політична, 
художпя, сільськогосподарська, 
технічна і науково-популярна 
література.

З 20 червня по 20 липня 
в місті й районі проводити
меться місячник книги.

Завданням місячпика—є за
довольнити зрослі культурні 
запити робітників, колгоспни

му підсумковому занятті він 
першим виявив бажання розпо
вісти про предмет політеконо
мії соціалізму. На яскравих 
прикладах соціалістичної дійс
ності він показав, як В. 1. 
Ленін та Й. В. Сталін на осно
ві марксистського вчення ство
рили найпередовішу в світі 
науку про побудову соціалізму 
в нашій країні.

Глибокого ідейного змісту 
були також розповіді слухачів 
тт. Любашевського, Кузьмічо- 
вої, Пароновича, Спорисенко 
та інших. Характерним є те, 
що ці та інші товариші творчо 
пов'язують вивчене з конкрет
ними завданнями більшовиць
кої партії на даному етапі, 
наводили переконливі прикла
ди, які свідчать про незрівня- 
ну перевагу соціалістичної 
системи над капіталістичною.

Слід також відзначити, що 
велике значення у підвищепні 
рівня політичних знань слуха
чів відіграло те, що переважна 
більшість їх набула необхідні 
знання з історії ВКП(б) в гурт
ках підвищеного типу, в яких 
комуністи навчались в минуло
му.

Тепер, коли навчальний рік 
закінчився, всі товариші прий
шли до висновку—продовжува
ти вивчення політекономії в 
гуртку підвищеного типу.

Після літніх канікул ми з 
новими силами і з ще більшою 
наполегливістю візьмемось за 
оволодіння основ марксизму- 
ленінізму.

Є. БІленко, 
пропагандист гуртка по вивченню 
політекономії при парторганізації 

міського відділу соціального 
забезпечення.

ту, т. Тюрин—міський проку
рор, т. Варава—секретар міськ
кому ЛКСМУ, т. Федюкин 
директор гірничопромислового 
училища, т. Сазонова— секре
тар парторганізації театру іме
ні Саксаганського, т. Амур — 
начальник міського відділу 
МДБ, т. Агалакова — секретар 
парторганізації агролісомеліо
ративного технікуму та секре
тар міськкому К1І(б)У т. Атанов.

У прийнятій резолюції збо
ри намітили конкретні заходи, 
спрямовані на докорінне поліп
шення політичної і масово-ви
ховної роботи серед молоді 
міста.

КНИГУ-В МАСИ
ків та інтелігенції, донести 
книгу до найширших мас тру
дящих.

Протягом місячника в мага
зинах, кіосках і на спеціаль
но організованих відкритих 
книжкових вітринах буде пред
ставлено великий вибір творів 
К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. 
Леніна, 11. В. Сталіна, творів 
класиків російської літератури, 
радянських письменників і за
рубіжних прогресивних діячів.

Значпу допомогу працівни
кам книжково-торговельної сіт
ки повинні подати партійні, 
громадські і господарські орга
нізації. Спеціально виділені

і Підсумки навчання
Організовано і на високому 

ідейно-політичному рівні про
ходили заняття в гуртку по 

' вивчепню «Короткого курсу 
і історії ВКІІ(б)» при парторгані

зації школи № 3. В ньому 
1 навчалось 9 комуністів, 1 ком

сомолець і 9 безпартійних то
варишів.

Всі слухачі добре засвоїли 
програмовий матеріал. Це свід
чить про їх сумлінну роботу 
над підвищенням свого ідейно- 
теоретичного рівня.

При вивченні історії більшо
вицької партії в гуртку широ
ко використовувались наочні 

| посібники—альбоми з історії 
ВКП(б), географічні карти, ма
теріали з газет і журналів, 
твори класиків російської літе
ратури і радянських письмен
ників.

Особливо відзначились у нав
чанні слухачі, майстри вироб
ничого навчання тт. Кольцов 
і Кушманов.

На підсумкових заняттях, 
які недавно відбулись, всі 19 
гуртківців взяли активну участь 
у співбесідах і виявили міцні 
знання з історії більшовицкої 
партії.

0. Ніколавв, 
секретар парторганізації 

гірничопромислової школи № 3.

ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ. 136 комуністів Тош- 
ковського шахтотресту ,Пер- 
вомайскуголь" комбінату „Во- 
рошиловградуголь" навчають
ся в сітці партійної освіти. 
Тепер всі вони готуються до 
підсумкових занять.

На знімку: підготовка до 
підсумкових занять сітки пар
тійної освіти в партійному ка
бінеті. На передньому плані 
(справа)—прохідник - стахано- 
вець Тимофій Степанович ДА- 
ШЕВСЬКИЙ.

Фото С. Мірошниченка. 
Прескліше РАТАУ.

для цієї мети товариші будуть 
доставляти книги до місця пра
ці робітників і службовців—на 
підприємства і в установи, 
для колгоспників, працівників 
МТС і радгоспів—безпосередньо 
в поле.

Щоб задовольнити зрослий 
попит на книги, в окремих на
селених пунктах література 
буде доставлятись безпосередньо 
по місцю проживання трудя
щих.

Місячник книги — важлива 
політична кампапія і провести 
її організовано—важливе зав
дання партійних і громадських 
організацій міста й району.

Соціалістичне змагання 
на честь Дня шахтаря

Сушильник Олександ
рійської брикетної фаб
рики Пилип Дмитрійович 
Великий, вступаючи в 
соціалістичне змагання 
на честь Дня шахтаря, 
взяв на себе підвищені 
зобов'язання. Свого сло
ва стахановець з честю 
дотримує. Він щозміни 
виконує норму на 130— 
140 процентів. Завдяки 
дбайливому догляду за 
обладнанням т. Великий 
добився чіткої, безпере
бійної роботи агрегату.

На знімку:
П. Д. Великий.

Фото Г. Танського.

☆

Перед ведуть комуністи
Почесні зобов'язання взяв на 

себе колектив управління ком
плектування обладнання, від
повідаючи на заклик гірників 
Байдаківського вуглерозрізу.

Трудящі наполегливо борють
ся за те, щоб восьмимісячний 
план виконати до 20 серпня і 
підвищити продуктивність пра
ці на 7 процентів. Транспорт
ний відділ добивається знижен
ня витрат пальних та мастиль
них матеріалів на 6 процентів. 
Друга дільниця прагне реалізу
вати виробниче завдання по

Молоді стахановці
В 1950 році на рудоремонт- | 

пий завод прийшли молоді то
карі—випускники Олександрій
ської гірничопромислової шко
ли № 1 Марія Ярош, Ніна 
Ткаченко та інші. Завдяки сум
лінному ставленню до обов'яз
ків, прагнепню стати справжні
ми майстрами своєї справи, 
вони добре оволоділи технікою. 
У соціалістичному змаганні на 
честь Дня шахтаря ці стаханов
ці показують зразки самовідда
ної праці. 150—160 процентів 
денної норми—такі показники 
їх роботи.

Трудове піднесення
«Достроково виконаємо вось

мимісячний виробничий план, 
знизимо собівартість будівниц
тва!»—під таким лозунгом зма
гаються трудящі будівельного 
управління тресту «Олександ- 
ріявуглерозріз».

На дільницях поліпшується 
організація праці, краще вико
ристовується техніка, підвищує
ться продуктивність праці.

Бригада малярів т. Слезкіна, 
мулярів т. Боченцова, арматур
ників т. Андрющенка, кровель-

Раціоналізаторські
День шахтаря трудівники 

Байдаківського вуглерозрізу 
готуються відзначити не тіль
ки тисячами тонн надпланово
го вугілля, але й впроваджен
ням нових раціоналізаторських 
пропозицій, дальшим поліп
шенням використання техніки.

Так, електрик підстанції т. Ко
валенко запропонував встано
вити на переїздах колії авто
матичні шлакбауми. Від цього 
на рік зберігатиметься понад 
ЗО тисяч карбованців. Маши
ніст екскаватора т. Ринкевич

підготовці монтажних робіт до 
15 серпня, п'ята дільниця— 
до 20 серпня.

В авангарді змагання за дос
тойну зустріч Дня шахтаря 
йдуть бригади, очолювані ко
муністами тт. Скалозубом, По- 
шевелею, Берлаєм. Змінні нор
ми вони викопують на 150— 
170 процентів.
, Колектив управління достро
ково виконав піврічний вироб
ничий план.

С. ПЕТРОВ.

Тепер на заводі проходить 
виробничу практику група № 6, 
очолювана майстром т. Рушков- 
ським. В цій групі особливо 
відзначаються Ліда Стукало, 
Валя Бєлікова, Ліда Кочмазова, 
Надя Дубець. Вони значно 
перевиконують виробничі зав
дання, випускають продукцію 
високої якості.

Гірничопромислова школа 
№ 1 готує висококваліфіковані 
кадри для нашої промисловості.

Г. Штенгелов, 
голова цехкому рудоремонтного 

заводу.

ників т. Ваш ликова, змагаю
чись за гідну зустріч Дня шах
таря, успішно здійснюють свої 
соціалістичні зобов'язання. Не
ма того дня, щоб вони значно 
не перевиконали виробничі зав
дання.

Таких 'передових бригад у 
нас багато. Колектив управлін
ня нарощує темпи, бореться за 
дострокове виконання плану 
першого півріччя.

І. ГЕНДЕЛЬ, 
голова будівельного комітету.

пропозиції гірників 
висловив думку про те, щоб 
при вулканізації транспортер
них стрічок провадить зачист
ку їх електробарабаном. Про
позицію здійснено. Це дає 
значний ефект. Замість восьми 
годин робота виконується вдві
чі швидше.

Машиніст екскаватора т. Дан- 
чук перекопструював масляний 
насос високого тиску. Завдяки 
цьому строк служби насосу 
збільшиться в три-чотири рази.

М. Чирва, 
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.



П'ятниця, 20 червня 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА з
З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

Чому ми не виконуємо норм виробітку
В нинішніх умовах, після 

рясних дощів, створилися спри
ятливі умови для розвитку по
сівів. Але поряд з ними швид
ко ростуть і бур'яни. Це ви
магає великого напруження і 
правильного використання тех
ніки на обробітку сільськогос
подарських культур.

Саме тому Пленум ЦККІІ(б) У 
з метою поліпшення догляду 
за посівами у своєму рішенні 
записав, що зараз необхідно 
вжити додаткових заходів до 
забезпечення безперебійної ро
боти тракторів у дві зміни і 
повного завантаження їх при
чіпними машинами і т. д.

Це особливо стосується нас, 
механізаторів тракторної брига- 
М. Степана Чередниченка з Ко- 
рпстівської МТС, яка обслуго
вує колгосп імені 18 з'їзду 
ВКП(б). Адже ми ще погано 
виконуємо договірні зобов'язан
ня, в ряді випадків зволікаємо 
обробіток посівів.

Між тим, наша бригада за
безпечена потужними трактора
ми, а головне всі трактористи, 
половина з яких комсомольці 
та молодь, прагнуть своєчасно 
і якісно провадити всі польові 
роботи.

Але з вини бригадира трак
торної бригади т. Чередниченка 
і дирекції МТС нам не створю- 

КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ. В Тихорецькому зернорадгоспі 
механізуються всі процеси сільськогосподарських робіт—від посі
ву до здачі зерна на заготівельний пункт.

На знімку: перевірка електричного зерновантажника на дру
гому відділенні Тихорецького зернорадгоспу. Фото Г. Єфімова.

I ють необхідних умов для робо
ти. У багатьох випадках трак
тори використовуються непро
дуктивно.

Так, на підпушуванні між
рядь соняшника до тракторів 
ХТЗ, на яких працюють ком
сомольці Володимир Борисенко 
і Володимир Козинець, причіп
лювали замість двох мотиг— 
одну. З цих причин тракторис
ти підпушують за зміну лише 
20—22 гектари при нормі 26, 
допускають перевитрату паль
ного.

Робота тракторів у бригаді 
не планується, а звідси нерід
ко доводиться з однієї роботи 
раптово переїжджати на іншу.

Трактористи-комсомольці цьо
го року взяли на себе почес
ні зобов'язання—виробити на 
15-сильний трактор по 750 
гектарів умовної оранки. Вони 
прагнуть будь - що виконати 
свої зобов'язання. Але для цьо
го необхідно, щоб бригадир трак
торної бригади і дирекція МТС 
більш .оперативно керували 
бригадою, забезпечили трак
тори необхідним причіпним ін
вентарем, щоб ми працювали 
з повним навантаженням, без 
зайвих, непотрібних переїздів.

Я. Вишневецький, 
тракторист, секретар 

комсомольської організації 
артілі імені 18 з'їзду ВКП(б).

Будують криті токи
Бандурівська артіль імені 

Сталіна одночасно з проведен
ням обробітку посівів діяльно 
готується до збирання врожаю 
і хлібозаготівель.

У рільничій бригаді Посипа 
Мірошниченка недавно завер
шено обладнання нового при
міщення для сушки і зберіган
ня хліба нового врожаю. Роз
почались роботи по ремонту 
та будівництву нових глинобит
них майданчиків та критих то
ків. Перший новий критий тік 
уже збудовано у рільничій 
бригаді Одарки Портас.

Всього до початку жнив у 
колгоспі буде обладнано 5 но
вих глинобитних майданчиків 
і 3 критих токи.

В бригадах тт. Мірошничен
ка і Козубенка механізуються 
роботи по очищенню хліба. Всі 
зерноочисні машини тут бу
дуть діяти з допомогою кінних 
приводів.

Г. Давниченко,
колгоспник.

Наслідки знеосібки
Ланка Олександри Конова- 

ленко та Надії Губи з колгос
пу імені Володимира Ульянова 
взяли на себе високі зобов'я
зання по вирощуванню цукрових 
буряків і кукурудзи. Але прав
ління колгоспу не створює 
умов для виконання їх.

У період обробітку за роз
порядженням голови правління 
т. Рябошапки з кожної ланки 
було знято па постійні роботи 
по дві колгоспниці, а їх ділян
ки сільськогосподарських куль
тур залишились знеосібдепі.

З цих причин па них досі 
не провадилось ніякого обро
бітку. Бур'яни заглушили рос
лини, і площа цукрових буряків 
у 3 гектари загинула.

До вимог колгоспників і аг
рономів—забезпечити обробіток 
знеосіблених ділянок посівів Ря- 
бошапка залишається глухим.

М. Онопріенко, 
агроном Олександрійської МТС.

----- -----------

Хліб—державі
На заготівельні пункти Узбеки

стану посилюється приплив хліба 
нового врожаю. Здачу зерна про
вадять зараз всі області. Колгос
пи Кашка-Дар'їнської області за- 

| готовили вже більше 1500 тсівн 
ячменю 1 пшениці.

На великих будовах
ОФОРМЛЕННЯ ВОЛГО-ДОНУ

На всьому протязі Волго- 
Донського водного шляху—від 
Красноармійська до селища 
Цимлянського ідуть завершаль
ні роботи по художньому оформ
ленню.

Недавно біля волзького вхо
ду в канал під керівництвом 
скульптора лауреата Сталінсь
кої премії Є. В. Вучетича вста
новлено величний монумент, 
який зображає зодчого кому
нізму Й. В. Сталіна.

На 15 шлюзі, розташовано
му на протилежному кінці 
Волго-Донського водного шля
ху, встановлюються гігантські 
10-метрові скульптури козаків 
на здиблених конях. Вони сво
їми розмірами переважають на 
одну третину відомий пам'ят

ШЛЯХОВІ ВОГНІ
НА СУДНОПЛАВНОМУ КАНАЛІ

На трасі Волго-Донського вод
ного шляху закінчується мон
таж судноплавної обстановки.

На каналі встановлено 36 
стулкових знаків висотою від 
11 до 26 метрів. Вони облад
нані електричними ліхтарями. 
Ці світлові сигнали видно за 
10—15 кілометрів.

ІІо всій трасі на берегах ви
сочать щогли стулкових зна
ків, що досягають висоти в 60 
метрів. Щогли обладнані вогня
ми, які автоматично вмикаю
ться ввечері і вимикаються ран
ком. Це досягається з допомо
гою спеціального приладу, так 
званого «сонячного клапана».

НАСКРІЗНИЙ РУХ ВАНТАЖНИХ СУДЕН
З кожним днем збільшуєть

ся пожвавлення на новій вод
ній магістралі—Волго-Донсько- 
му судноплавному каналі.

До Цимляпського порту при
був потужний пароплав «Ака- 
демик Лебедев». Почавши пе
рехід від пристані Вознесеньє 
на річці Свір, пароплав по 
Онезькому каналу, Маріїнській 
системі і Рибінському водойми
щу ввійшов у Волгу, потім, 
пройшовши шлюзи, пришварту
вався в Цимлянському порту. 
Він доставив караван суден 
для передачі на Нижній Дон.

Почався рух флоту і в пово

ник Петрові 1 у Ленінграді.
В районі розташування 13 

шлюзу в роки Великої Вітчиз
няної війпп сталася знаменна 
зустріч військ Сталінградського 
і Південно-Західного фронтів, 
які зімкнули кільце навколо 
гітлерівських полчищ, що об
лягали Сталінград. На ознаме
нування цієї події на 13 шлю
зі поставлено тріумфальну ар
ку. Зараз група скульпторів 
прикрашає її величезними ре
льєфами, що прославляють ве
ликі воїнські подвиги радянсь
кого народу. Рельєфи займуть 
на арці плдщу, яка дорівнює 
180 квадратним метрам.

На спорудах Волго-Донського 
водного шляху буде 11 мону
ментальних скульптурних груп.

На маяках біля донського 
входу в канал встановлені по
тужні електроліхтарі, світло від 
яких видно за 20—25 кіло
метрів. По всьому каналу вже 
горить понад 280 шляхових 
вогпів.

По руслу Дону—від Калача 
до Суворовського—встановлені 
річкові світні буї, а від Суво
ровського до Цимлянського 
порту—морські світні буї, які 
під час шторму автоматично 
подають звукові сигпали.

Ця судноплавна обстановка 
обслужується сторожовими пос
тами.

ротному напрямі—з Цимлян
ського порту в Калач і в Крас- 
ноармійськ. На цій ділянці пра
цюють паро-теплоходи різної 
потужності.

Наскрізний вантажний рух 
на великій водній магістралі 
відкрився.

На місцевих лініях Волго- 
Дону вже почався рух паса
жирських теплоходів.

Ростовський річковий вокзал 
готовий до приймання перших 
пасажирських суден з столиці 
нашої Батьківщини-- Москви.

(ТАРО).

У тихий, морозний, майже зов
сім безхмарний ранок 12 лютого 
1947 року жителі багатьох селищ 
Хабаровського і Приморського 
країв були свідками надзвичайно
го явища природи—падіння вели
чезного метеорита. Залишаючи 
позаду себе клубковий слід і роз
сипаючи іскри, він зник за соп
ками, десь у західних відрогах 
Сіхоте-Алінського хребта. На це 
місце виїхала експедиція Акаде
мії наук СРСР.

—Шлях ішов по зовс’м незай
маній тайзі, де майже не ступа
ла нога людини,—розповідає учас
ник експедиції Є. Л. Кринов.— 
Місцями доводилось сокирами роз
чищати стежку. Де-не-де лежав | 
ще сніг. Приблизно в кілометрі 
від місця падіння метеорита ста
ли траплятись камені, викинуті 
з метеоритних воронок. До вечо
ра 27 квітня експедиція прибула 
до величезного котловану-ворон- 
ки діаметром попад 20 метрів і 
глибиною в 4—5 метрів. Внутріш
ні схили його були засипані об- 
ламками роздроблених скелястих 
порід. Уцілілі на корню дерева,

Праці лауреатів Сталінських премій

„Небесні камені"
які знаходилися поблизу, стояли з 
обламаними вершинами і гілками.

Падіння Сіхоте-Алінського ме
теорита розцінено як видатне яви
ще, що заслуговує найретельні- 
шого вивчення. Слідом за першою 
експедицією на місце падіння ви
їхала друга, третя і четверта екс
педиції Комітету по метеоритам 
Академії наук СРСР. Ними зібра
но понад 360 частин метеоритно
го дощу. Найменша з них, яка є 
одночасно і самим маленьким за
лізним метеоритом в світі, важить 
0,18 грама, а найбільша—1.745 кі
лограмів. Кожний з цих „небес
них каменів" ретельно вивчався.

Першим серйозним науковим 
узагальненням наслідків дослід
жень з'являється праця ученого 
секретаря Комітету по метеори
там Академії наук СРСР Євгенія 
Леонідовича Кринова „Форма і 
поверхова структура кори плав
лення індивідуальних екземплярів 
Сіхоте-Алінського залізного мете
оритного дощу". Автор вказує, що 
кожний із цих метеоритів відзна
чається цікавою і часом дивною 
формою, виключно складною 

структурою кори плавлення, яка 
вкриває метеоритні маси. Доведе
но також, що кожний екземпляр 
утворився в результаті дроблен
ня в повітрі первісної маси Сіхо
те-Алінського метеорита. Праця 
Кринова проливає світло на умо
ви руху метеоритів в земній ат
мосфері і падіння їх на землю.

Зараз в колекції Комітету вже 
зібрано до 37 тонн Сіхоте-Алін
ського метеоритного дощу. Тут 
немало і інших різних „представ
ників* * метеоритного світу. Ось 
метеорит „Бородіно" — знаменний 
тим, що він упав на Бородинсь- 
кому полі напередодні знаменної 
битви 1812 року. Рядом, на вітри
ні, „наймолодший" метеорит „Ма- 
нич“, якому ще не минуло й ро
ку. Він упав 20 жовтня 1951 року 
в Ставропольському краї.

і зв'язані з нею загальним поход
женням.

Наша країна є батьківщиною 
науки про метеорити. Ще в 1794 
році відомий російський вчений 
Е. Ф. Хладний вперше в світі на
уково довів позаземне, космічне 
походження знайденої в Сибірі 
ковалем Медведевим залізної гли
би і поклав початок метеоритики. 
Широкого розвитку ця наука на
була в радянський час. Вона 
представлена іменами таких відо
мих дослідників, як академіки 
В. і. Вернадський, А. Є. Ферсман, 
А. Н. Заварицький, В. Г. Фесен- 
ков, член-кореспондент Академії 
наук СРСР С. В. Орлов. Спираю
чись на єдино науковий метод— 
метод діалектичного матеріалізму, 
радянська метеоритика швидко 
розвивається, знаходячи все більш 
точні пояснення різним космічним 
явищам, допомагаючи вирішити 
проблему походження і розвитку 
сонячної системи.

** *
Високо оцінюючи видатні досяг

нення науки в усіх галузях знань, 
радянський уряд в цьому році 
удостоїв талановитого дослідника 
метеоритів, автора чудових нау
кових і науково-популярних книг 
Є. Л. Кринова Сталінської премії.

Л. Маркелова.

Всього на земну кулю випадає 
до тисячі метеоритів на рік. Од
нак знаходять їх лише 2—3. Тому 
в нашій країні надається велико
го значення залученню до роботи 
Комітету сотень спостерігачів з 
населення —робітників, службов
ців, учнівську молодь. До 300 ак- 

| тивістів налічує зараз Комітет по 
метеоритам. Вони пишуть в Моск- 

I ву Є. Л. Кринову з усіх кінців 
| країни.

Метеорити являють виключно 
велику наукову цінність. Вони з'яв
ляються єдиною космічною речо
виною, що доступна для безпосе
реднього і всебічного вивчення.

Як вказує в своїх працях Є. Л. 
Кринов, метеорити являють собою 
результат розпаду одної або кіль
кох планет, які існували раніше в 
просторі між Марсом і Юпіте
ром. Вони мають ті ж хімічні еле
менти, що й Земля. Однак дальше 
поглиблення їх вивчення дозволи
ло виявити в метеоритах такі хі
мічні сполучення (мінерали), які 
не спостерігаються в земних гір
ських породах. Це — свідчення 
особливих умов, які вплинули на 
метеорити в час їх перебування в 
міжпланетному просторі.

Була поширена думка, що ме
теорити потрапляють на землю з 
міжзоряного простору. Такий вис
новок диктувався уявленням про 
те, що'вони передвигаються швид
ше, ніж планети сонячної систе
ми. Тепер доведено, що „небесні 
камені" проходять шлях по еліп
тичним орбітам з такими ж швид
костями, як і планети. Отже, во
ни належать до сонячної системи
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. Вищі і середні учбові 
заклади області готуються до прийому учнів. В Дніпропетровсько
му індустріальному технікумі у нинішньому році буде навчатися 750 
студентів. Недавно в технікумі проведено «день відкритих дверей". 
Близько 300 учнів дніпропетровських шкіл ознайомились з лабора
торіями, учбовими кабінетами і аудиторіями технікуму.

На знімку: викладач технікуму Михайло Іванович Болотін 
(зліва) в «день відкритих дверей*  знайомить учнів дніпропетровсь
ких шкіл з макетом внутрішнього заводського транспорту.

Фото С. Вільтмана. Прескліше РАТАУ.

НАМ ПИШУТЬ

Підготовка кадрів борошномелів
Інженерно - технічні _ пра

цівники млинів № 1 і № 2 на
шого міста систематично про
водять навчання серед робітни
ків по підвищенню їх техніч
них знань та готують кадри 
спеціалістів.

Тільки в цьому році підго
товлено 10 чоловік, серед них 
крупчатники, мотористи, ше- 
ретовщики, лаборанти тощо.

Концерти художньої самодіяльності
Повагою серед гірників ко

ристується колектив художвьої 
самодіяльності клубу селища 
Октябрського. З великим задо
воленням слухають трудящі 
виступи гуртківців на підприєм
ствах і шахтах.

Зараз співаки і учасники

Підвищення технічних знань 
робітників дало змогу набагато 

І поліпшити кількісні і якісні 
! показники роботи млинів. Пере

виконуючи з місяця в місяць 
. виробничі плани, колектив 

випускає тільки доброякісну 
; продукцію, знижує систематич

но її собівартість.
С. Демочко, 

працівник млина.

драмгуртка підготували і ус
пішно виступають перед тру
дящими з новою концертною 
програмою. В репертуарі: піс
ні «Горняцкая молодежная», 
«Песня на подвиг зовет», п'єса 
«Звичайні люди» та інше.

А. Яковенко.

В КРАЇНАХ НАРОДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Радість нового життя

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народ

ної армії Корейської Народно-Де
мократичної Республіки повідоми
ло 17 червня:

Вчора з'єднання корейської На
родної армії в тісній взаємодії з 
частинами китайських народних 
добровольців на всіх ділянках 
фронту продовжували успішно 
відбивати запеклі атаки против
ника, завдаючи йому великих втрат 
у живій силі і техніці.

На західному фронті в районі 
Сінхенлі протягом кількох днів 
тривають запеклі бої. Наші війсь
ка, відбивши всі атаки противни
ка, знищили основні сили атакую
чих. За попередніми даними, в 
цьому бою було розгромлено біль
ше 4-х рот противника і захопле
но великі трофеї.

На центральному фронті в райо
нах Мубенлі і Сасан противник 
атакував наші позиції, але був зу
пинений вогнем наших військ. У 
районі Гимсен дві роти противни
ка кілька раз розпочинали запек
лі атаки. Втративши в цьому бою 
одну роту, противник безладно 
відступив.

На інших ділянках фронтів на
ші війська успішно відбивали во
рожі атаки місцевого значення.

Сьогодні зенітні частини Народ
ної армії і загони стрільців—мис
ливців за ворожими літаками зби
ли 3 літаки противника, який про- 

| довжував чинити варварські на- 
! льоти на тилові населені пункти.

Видання праць Й. В. Сталіна 
в Італії

Видавництво .Рінашіта" випус
тило в світ п'ятий том Творів 
Й. В. Сталіна італійською мовою. 
Видання Творів Й. В. Сталіна бу
ло почате цим видавництвом до 
70-річчя з дня народження това
риша Й. В. Сталіна. Перші чоти
ри томи Творів видані тиражем 
в ЗО тисяч примірників. Готуєть
ся до друку решта томів Творів 
Й. В. Сталіна. (ТАРС).

Демонстрація на„ захист 
миру в Нью-Йорку

Цими днями в Нью-Йорку в 
Геральд-сквері відбулась демон
страція під лозунгами захисту 

, миру і припинення війни в Кореї. 
Демонстранти розповсюджували 
листівки, які вимагають встанов
лення перемир'я в Кореї і виводу 
американських військ.

і У демонстрації взяло участь 
більше тисячі чоловік. (ТАРС).

ПРОТЕСТ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ
УРЯДОВІ

17 червня Міністр Закордон- : 
них Справ СРСР А. Я. Вишин- 
ський прийняв посла Швеції 
п. Сульмана і вручив йому та
ку ноту: ,

«Радянський Уряд мас честь 
заявити Урядові Швеції таке.

16 червня ц. р. о 6 годипі 1 
ранку шведський військовий 
літак порушив державний кор
дон Радянського Союзу в ра
йоні мису Рістна (острів Хіума). 
Зважаючи на те, що шведсь
кий літак продовжував політ 
над радянською територією, 
ланка радянських винищувачів

Заява міністра закордонних справ
Корейської Народно-Демократичної РеспуОліни^ 

Пак Хен Єна
ПХЕНЬЯН, 15. (ТАРС). Корей

ська преса публікує передану 
Центральним телеграфним агент
ством Кореї заяву міністра закор
донних справ Корейської Народ
но-Демократичної Республіки Пак 
Хен Єна на адресу секретаріату 
ООН, в якій Пак Хен Єн дово
дить до відома декларацію ЦК 
Єдиного демократичного вітчиз
няного фронту Кореї про злоді
яння інтервентів щодо військово
полонених. У заяві Пак Хен Єна 
говориться:

Нью-Йорк, Лейк-Саксесс. сек
ретаріат ООН.

Доводжу до відома членів ООН 
декларацію ЦК Єдиного демокра
тичного вітчизняного фронту 
Кореї про злодіяння американців 
щодо військовополонених корей- 

I ської Народної армії і частин ки- 
! тайськпх народних добровольців. 

Уряд Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки повністю 

; поділяє позицію Єдиного демокра- 
I тичного вітчизняного фронту, 
і який виявляє волю всіх партійних 

і громадських організацій Північ
ної і Південної Кореї, що входять 
до нього. Злодіяння американ
ських окупантів щодо військово
полонених, в яких призналися 

| представники командування аме
риканських збройних сил—колиш- 

і ні коменданти табору військово
полонених на острові Кочжедо 
Додд і Колсон, є грубим пору
шенням Женевської конвенції від 
12 серпня 1949 року та інших 
міжнародних угод, що стосуються 
військовополонених.

Ці злодіяння, які належать до
-----------------

ШВЕЦІЇ
неодноразово вимагала від 
шведського літака летіти за 
нею для посадки на аеродром. 
Літак-порушник не скорився 
цим вимогам і відкрив вогонь 
по веденому радянському лі
таку. Після того, як передо
вий радянський винищувач від
крив вогонь у відповідь, швед
ський військовий літак полетів 
у бік моря.

Радянський Уряд заявляє 
протест Урядові Швеції проти 
грубого порушення шведським 
військовим літаком радянського 
кордону».

числа найтяжчих злочинів, зроб
лених американськими інтервен
тами в Кореї, викликають гнів і 
обурення як корейського народу, 
так і всіх миролюбних народів 
світу. Криваві події, що відбува
ються в таборах військовополо
нених у Південній Кореї, повніс
тю викривають перед усім світом 
лицемірство і брехню американ
ських представників у Паньминьч- 
жоні, які намагаються використа
ти питання про репатріацію війсь
ковополонених для затягування і 
зриву переговорів про припинен
ня вогню і перемир'я в Кореї.

Члени ООН, які, діючи на ви
могу американців, підтримують 
інтервенцію США в Кореї, несуть 
разом із Сполученими Штатами 
повну відповідальність за злочи
ни, що їх роблять інтервентів 
проти корейського народу.

Рішуче протестуючи проти зві
рячого поводження американсь
ких окупаційних властей з війсь
ковополоненими корейської На
родної армії і частин китайських 
народних добровольців, уряд Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки наполягає на тому, щоб 
організація Об'єднаних націй вжи
ла невідкладних заходів до при
пинення таких злодіянь і засуди
ла воєнних злочинців інтервен
ціоністського табору до суворої 
міжнародної кари.

Міністр закордонних справ 
Корейської Народно- 

Демократичної Республіки 
ПАК ХЕН ЄН.

15 червня 1952 року.
Пхеньян, Корея.

Сонце вже низько схилилось 
над горизонтом, і його косе про
міння яскравим золотим відблис
ком залило верхів'я невеличкого 
гаю, який розрісся навколо яру. 
Тут закінчувались поля коопера
тивного господарства імені Стаха- 
нова села Борець. Ми йшли по чор
ній липкій землі, тільки - но під
нятої трактором. Вдалечінь на 
кілька кілометрів розстелялисяоб- 
ширні землі кооперативу. Тракто
ри борознили поля.

—Наше кооперативне госпо
дарство існує не більше трьох ро
ків.—розповідав нам голова ТКЗГ 
Тодор Масев.—Але за цей строк 
життя селян невпізнано змінилось. 
В кооперативі люди вперше піз
нали радість справді вільної праці.

Тодор Масев розповідає, як на 
допомогу селянам прийшла пере
дова агрономічна наука, щедра 
державна допомога тракторами, 
комбайнами і іншими сільськогос
подарськими машинами.

—Наша боротьба за високі вро
жаї виправдалась, — продовжує 
Масев,—Ми щорічно одержуємо 
такі врожаї, про які в одноосібному 
господарстві не могли навіть мрія
ти. В минулому році ми зібрали по 
320 кілограмів пшениці з декара 
/0,1 га/, по 200 кілограмів куку
рудзи і багато інших культур. Лю
ди не бояться зараз, як було ра
ніше, завтрашнього дня. Він обі
цяв ще більше радості.

Змінилося обличчя села Борець.

★
(Лист із Болгарії)

•к
В ньому з'явились нові будівлі, 
Будинок культури, школи, дитя
чий садок, родильний будинок. 
Село радіофіковано, в ньому про
ведено водопровід. В кожному бу
динку горять електричні лампоч
ки. В минулому році селяни про
рили зрошувальний канал, який 
постачає водою поля в засушливі 
літні дні.

Село Борець, перетворене ко
лективною працею,—не єдине в 
Болгарії. Таких сел, де кипить но
ве життя, стає все більше 
і більше. Старе болгарське село 
з його віковою відсталістю і злид
нями відходить в безповоротне 
минуле.

Своїм щасливим життям бол
гарське трудове селянство зобо
в'язане Болгарській комуністичній 
партії і своєму народному уряду.

Велике значення у перетворен
ні болгарського села має братня 
допомога Радянського Союзу.

—Допомогу, яку нам подає Ра
дянський Союз тракторами, ком
байнами, використання багатого 
досвіду радянських колгоспників 
—основа дальшого зміцнення на
ших кооперативів,—заявляє бри
гадир рільничої бригади в селі 
Побєда Донка Панайотова, яка 
удостоєна нині звання Героя Со- 

| ціалістичної Праці. Її бригада в 
і минулому році зібрала рекордний 

врожай—400 кілограмів пшениці 
з декара.

Великі зміни відбулися за ос
танні роки в болгарському селі. 
Більше половини селянських дво- 

I рів уже об'єднались в трудові 
: кооперативні землеробні госпо- 
' дарства, які за короткий строк 

виросли, зміцніли і стали вирі
шальним фактором в сільськогос
подарському виробництві. Дві 
третини державних поставок сіль
ськогосподарських продуктів 1951 
року були виконані соціалістич
ним сектором, а валова продук
ція сільського господарства на 
42,9 процента перевищила про
дукцію попереднього року.

Невпинно збільшується в бол
гарському селі машинний парк. В 
країні зараз працює понад сто 
МТС. Тільки протягом 1950— 
1951 рр. були споруджені Єлен- 
ська і Бришлянська зрошувальні 
системи, водоймище імені Кола- 
рова, багато місцевих ставків і 
водойм. Площа зрошувальних 
земель збільшилась в порівнянні 
з 1944 роком в кілька разів.

Народно-демократичний лад на
завжди розкріпачив трудолюби
вий болгарський народ. З радіс
ним почуттям вільної праці, під 
керівництвом комуністичної пар
тії болгарський народ успішно 
будує основи соціалізму в своїй 
країні. П ГОЛУБЄВ.
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ПЕРЕДОВА: Табір миру, демокра
тії і соціалізму—непереможний!

По нашій Батьківщині (1 стор.).

Піднесення радянського мовознав
ства (1 стор).

Вище темпи житловою будів
ництва (2 стор.).

Сесія районної Ради депутатів 
трудящих (2 стор.).

ЕРІ:
А. Бугрій, С. Резніченко.—Зразково 

зберемо врожай (2 стор.).

Китайська Народна Республіка
(З стор.)

По нашому місту і району 
(4 стор.).

К. П. Брюллов (4 стор.),

П. Бабенкв.—Міжнародний огляд
(4 стор.).

Табір миру, демократії
і соціалізму—непереможний!

По нашій Бать к і в щ и н і
Одинадцять років тому, 22 

червня 1941 року, фашистська 
Німеччина, що сп'яніла від 
легких перемог на Заході, ві
роломно напала на нашу кра
їну. Гітлерівські розбійницькі 
орди розраховували «блиска
вично» розгромити Радянські 
Здобні Сили, захопити паші 
ят, заводи і фабрики, від
новити владу поміщиків, капі
талістів, зруйнувати національ
ну культуру, а вільних радян
ських людей онімечити і пе
ретворити в рабів німецьких 
князів і баронів.

На заклик більшовицької 
партії і вождя народів товари
ша 11. В. Сталіна всі радянсь
кі люди від малого до велико
го грудьми встали на захист 
честі, свободи і незалежності 
своєї соціалістичної Батьків
щини. Геніальний вождь тру
дящих великий Сталін очолив 
священпу війну проти гітле
рівських розбійпиків. У своє
му зверненні до радянського 

З липня 1941 року то
вариш Сталіп накреслив 
альну -Протраву ~рц.іі рошу-ТТІХ- 
ступного ворога, вдохновив ра
дянських людей на безприк
ладні подвиги на фропті і в 
тилу.

Згуртувавшись у непоруш
ний бойовий табір, Радянсь
кий Союз один на один розбив 
наголову гітлерівські полчища, 
врятував світову цивілізацію 
від фашистських погромпиків 
і вийшов з війни ще могутні
шим і зміцнілим.

У Великій Вітчизняній вій
ні переміг радянський суспіль
ний і державний лад, пере
могли могутні Радянські Зброй
ні Сили, перемогла мудра по
літика більшовицької партії, 
переміг сталінський полковод- 
чеський і організаторський ге
ній.

В ході війни з особливою 
силою проявили себе могутні 
рушійні сили радянського сус
пільства—-морально- політична 
єдність, дружба народів, живо
творний радянський патріотизм, 
що стали джерелом немеркну
чих подвигів бійців на фронті, 
трудящих—у тилу.

Завдяки всесвітньо-історичній 
перемозі Радянського Союзу 
трудящі ряду європейських 
країн визволились від гніту 
капіталу і стали на шлях со
ціалізму. Великий китайський 
народ, скинувши ярмо імпері
алістичного рабства, приступив 
до будівництва нового життя. 
На демократичний шлях роз
витку стала Німецька Демокра
тична Республіка.

Розгромивши ворога, радян
------------ ----------------

УСПІХИ ШАХТАРІВ ЗАКАРПАТТЯ
Шахтарі Ільниці завершили 

семимісячну програму видобутку 
бурого вугілля. Перевиконано 
також завдання по проходці і 

ський народ всю свою богатир
ську силу спрямував на мир
не будівництво. В короткий 
строк залікувавши тяжкі рани, 
заподіяні війною, трудящі СРСР 
добились величезних успіхів у 
господарському і культурному 
будівництві. Но всій нашій 
країні широким фронтом про
вадяться величні творчі роботи. 
Успішно виконуючи сталінсь
ку програму будівництва кому
нізму, радяпські люди пере
творюють природу, споруджу
ють гігантські гідроелектро
станції, судноплавні канали, 
зрошувальні системи. Неухиль
но підвищується добробут тру
дящих, розцвітає наука і куль
тура.

Вірні послідовній сталінській 
миролюбній політиці, нарцди 
СРСР ідуть в авангарді бороть
би за мир.

Цілком протилежну картину 
ми спостерігаємо в капіталіс
тичних країнах. Американо-ан- 
глійські імперіалісти і їх спів
учасники по імперіалістичному рЛО^ЛГЛ ПЛГА „..л-. и
політику підпорядкували зло
чинним цілям підготовки нової 
світової війни проти табору 
миру, демократії і соціалізму, 
претендуючи на світове пану
вання. Зростає безробіття, злид
ні і голод трудящих, скорочує
ться цивільне будівництво, роз
горнулась шалена гонка озбро
єнь. Ось уже два роки, як во
ни ведуть криваву агресивну 
війну проти героїчного корей
ського народу. В своїх страхіт
ливих злочинах американо-ан- 
глійські варвари перевершили 
своїх попередників—гітлерівців, 
вони застосовують проти геро
їчного корейського народу, 
який бореться за свою свобо
ду і незалежність, бактеріоло
гічну зброю, отруйні гази.

Підлі підступи імперіалістич
ної реакції з кожним днем ви
кликають все більший гнів, 
обурення і ненависть всіх чес
них людей. Народи світу ви
магають покласти край жахли
вим злочинам американських 
катів.

Всесвітньо-історична перемо
га радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні—яск
раве свідчення того, що всяка 
авантюра проти СРСР немину
че приведе до краху і розгро
му будь-якого агресора, до пе
ремоги сил соціалізму і демо
кратії над силами реакції і 
війни.

Табір миру, демократії і со
ціалізму на чолі з великим 
Радянським Союзом і прапоро
носцем миру товаришем И. В. 
Сталіним—непереможний!

відвантаженню. На всіх вугільних 
підприємствах впроваджено графік
циклічності.

(РАТАУ).

Москва-Ростов на Дону
12 червня відкрився прямий ван

тажний рух по водній лінії Моск
ва-Ростов на Дону. В рейс за цим 
маршрутом довжиною 3.267 кіло
метрів пішла баржа, в трюмах 
якої 415 тонн скляної тари для 
Ростовського консервного заводу.

Електрифікація колгоспних 
токів

У нинішньому році електромо
лотьба на Україні провадитиметь
ся на 1495 токах. Електрифікація 
колгоспних токів дозволяв майже 
наполовину скоротити потребу 
в людях і в два з половиною ра
зе підвищити продуктивність пра
ці порівняно з немеханізованим 
током.

Підготовка наунових надрів
В 77 вузах Києва, Харкова. 

Сталіно, Одеси, Львова та інших 
міст України почався черговий 
набір в аспірантуру. Один з най
старіших в республіці вузів—Ки
ївський Державний університет 
ім. Т. Г. Шевченка через аспіран
туру готуватиме наукові кадри 34 
спеціальностей. В аспірантурі при 
вузах України вчиться тепер по
над 1.600 чоловік.

УМ іЛКГ
У зв'язку з відкриттям руху по 

Волго-Донському каналу створе
на можливість проїзду з Батумі в 
Москву водним шляхом. Пасажи
ри будуть з Батумі доставлятись 
на теплоходах у Жданов прямим 
рейсом і далі пересаджуватись на 
судна, що йдуть у Ростов на До
ну, звідки на річкових теплоходах 
по річці Дон, Волго-Донському 
каналу, Волзі і каналу імені Моск
ви прибудуть у Москву.

ЗО культурно-освітнкх 
районного центру

За роки радянської влади в Зо- 
лочеві—районному центрі Львів
ської області відкрито ЗО куль
ту рно-освітних закладів. Тут є 
Будинок культури, міський кіно
театр. чотири клуби, червоні 
кутки. В місті, де раніше не було 
жодної бібліотеки, тепер їх—с|м. 
Тут відкрито впорядкований 

! літній парк.

Піднесення радянського мовознавства
До других роновин виходу в світ праці товариша Й. В. Сталіна 

,,Марксизм і питання мовознавства11
У Москві 18 червня відкри

лось розширене засідання Вче
ної ради Інституту мовознав
ства Академії наук СРСР, при
свячене другим роковинам ви
ходу в світ геніальної праці 
товариша II. В. Сталіна «Марк
сизм і питання мовознавства». 
Засідання, в якому бере участь 
широка наукова громадськість, 
покликане підбити підсумки 
розвитку радянського мово
знавства за два роки в світлі 
сталінського вчення про мову 
і намітити дальші перспективи 
дослідної роботи лінгвістів.

З доповіддю «Розвиток ра
дянського мовознавства на ос
нові праць Й. В. Сталіна» вис
тупив академік В. В. Виног
радом.

Доповідач підкреслив, що в

СТАЛІН
СЬКА ОБ
ЛАСТЬ.

З кожним 
днем росте і 
впорядко

вується м. 
Горлівка.
На знімку: 

новий жит
ловий буди
нок робітни
ків комбіна
ту .Артем- 
вугілля" на 
проспекті ім. 
Хрущова. 
Прескліше 

РАТАУ.

Потужний підйомний кран
Колектив Одеського заводу 

І імені Січневого повстання виго- 
I товив перший 50-тонний кран, 
І проектований конструкторами 

підприємства. Машина оснащена 
дизель-електричним агрегатом, 
завдяки чому вона має можли
вість пересуватися по залізнич
них коліях. Кран може піднімати 
вантажі на висоту 6-поверхового 
будинку.

ЕлЄКТП0РТЯ,фі.і)_е„.ип"Г.9рппк-
ського району, Краснодарського 
краю, вступила в дію гідроелектро
станція колгоспу „Спартак". Це— 
270 сільська електростанція, збу
дована в краї після війни.

У цьому році тут будуть збу
довані ще 44 тепло і гідроелек
тростанції.

При спорудженні сільських 
електростанцій широко застосо
вуються екскаватори, бульдозери, 
трактори, автосамоскиди.

Нові відділи при вузах
При 36 вузах країни ство

рюються відділи для підготовки 
спеціалістів енергетичної, буді
вельної, силікатної промисловості 
і механізації сільського госпо
дарства. Нові відділи відкриються 
в Москві, Ленінграді, Києві, 
Горькому, Харкові, Дніпропет
ровську, Одесі, Львові та інших 
містах. До них буде зараховано 
3.300 студентів.

своїх роботах з мовознавства 
товариш ЇЇ. В. Сталін геніаль
но освітив шляхи творчого роз
витку науки про мову, визна
чив широке і всебічне підне
сення дослідної роботи в цій 
галузі.

Сталінська праця «Марксизм 
і питання мовознавства», як 
повідомив доповідач, вийшла 
окремими виданнями 38 мова
ми народів СРСР загальним ти
ражем 8.199 тисяч примірни
ків.

За минулі два роки значно
го розвитку досягла діяльність 
по створенню словників (пере
важно іншомовно-російських і 
російсько-іншомовних), а також 
граматик окремих національних 
мов народів Радянського Союзу. 
Просунулось вперед вивчення

Автоматичні верстати 
для медичної промисловості 

Завод медичного устаткування 
в м. Жданов, Сталінської області, 
випускає автоматичні верстати 
для медичної промисловості. На 
одному з заводів Москви працює 
виготовлений тут перший верстат 
для розфасовування медикаментів 
у таблетки, який заміняє працю 
більше 100 чоловік. Зараз почато 
випуск ще п'яти нових верстатів- 
автомаїів. Ог«"с«.лидлпп агрегат, 
який складається з п'яти тисяч 
деталей, відливатиме скляні ам
пули, автоматично відвантажува
тиме і заповнюватиме їх препара
том, після чого запаюватиме ам
пули.

Рибаки Нижнього Амуру 
виконали план лову 

оселедця
Рибопромислові підприємства 

Нижньо-Амурського Держрибтре- 
сту виконали річний плач лову 
оселедця. Виловлено на 325 тисяч 
пудів риби більше, ніж на цей 
час у минулому році.

Три тисячі комбайнів 
виведені в поле

Машинно-тракторні станції Ку
бані успішно закінчили ремонт 
комбайнів. Три тисячі машин уже 
виведені в польові табори. Ку
бань одержала до збирання понад 
1. 500 нових комбайнів.

(РАТАУ).

ряду складних і важливих проб
лем марксистського мовознав
ства. Пожвавлення дослідної 
роботи виявилось і в збіль
шенні числа дисертацій, при
свячених актуальним пробле
мам мовознавчої науки. Велике 
значення мало опублікування 
дослідження «Проти вульгари
зації і перекручення марксизму 
в мовознавстві». Другий том 
цього збірника зараз виходить 
у світ.

Академік В. В. Виноградов 
особливо підкреслив благотвор
ну роль проведених творчих 
дискусій у питанні про внут
рішні закони розвитку мови, а 
також зрослий інтерес до проб
лем теорії лексикографії і дос
лідження закономірностей роз
витку мов народів СРСР. (ТАРС).
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Вище темпи житлового будівництва
20 червня відбулася нарада 

керівних працівників будівель
них управлінь тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз», скликана 
міським комітетом партії. На 
порядку денному наради обго
ворювалось питання про хід ви
конання шестимісячного плану 
і завдання на друге півріччя.

З повідомленням виступив 
керуючий трестом «Олександ- 
ріявуглерозріз» т. Ларіонов.

Будівельні управління тресту 
в червні працюють значно гір
ше, ніж у травні. 11а дільни
цях не використовують всіх 
резервів для різкого піднесен
ня темпів.

Все це призводить до пору
шення графіків, здорожання бу
дівельних робіт. Досить сказа
ти, що спочатку року збитки 
по тресту становлять 469 ти
сяч карбованців.

Тов. Ларіонов вказав на ве
ликі резерви, які е на кожній 
дільниці, зосередив увагу на 
необхідності зниження собівар
тості робіт на 5,2 процента, 
кращого використання механіз
мів, поліпшення організації 
праці.

Учасники наради у виступах 
вказували на можливості для 
успішної реалізації плану пер
шого півріччя. Начальник бу
дівельного управління т. Берен- 
штам відзначив недоліки, які 
знижують виробничий ритм.

—План здачі жител в екс
плуатацію під загрозою зриву, 
—сказав т. Беренштам. — Од- 
н,]К керівники тресту не вжи- 
казів, але не добиваються їх 
здійснення.

В червні ми повинні повніс
тю закінчити п'ять житлових 
будинків. Але ніхто не тур
бується про те, щоб забезпе

чити нас водопровідними тру- І 
бами, крейдою, лісоматеріалом, 
дранкою, цементом. Відстають 
сантехнічні роботи, а відпо
відальний за них т. Гриневець- 
кий байдуже до цього стави
ться.

Головний інженер будівель
ного управління т. Акутіп під
креслив, що колектив докладає 
всіх зусиль для виконання сво
їх соціалістичних зобов'язань. . 
Разом з тим він вказав на не- > 
обхідність поліпшення поста
чання дільниць каменем, щеб- 
нем. Недостатня кількість цих 
будівельних матеріалів призво
дить до частих простоїв, зриву 
встановлених графіків.

Про дострокове виконання 
піврічного виробничого плану 
і взятих зобов'язань розповів 
директор цегельного заводу № 2 
т. Кидалов.

Потім слово взяв начальник 
відділу технічного постачання 
тресту т. Смешной. Його вис
туп показав, що цей керівник 
не проникся відповідальністю 
за доручену справу, відірвався 
від життя, йде по лінії най
меншого опору.

Начальник деревообробних 
майстерень т. Артамонов, роз
повідаючи про трудові успіхи 
керованого ним колективу, від
значив, що досягнення могли 
бути значно більшими, якби 
майстерні безперебійно забез
печувались потрібного кількіс
тю лісоматеріалів. Поки що не 
видно, щоб трест приділяв цьому 
ВПИРАНУ питанню належну 

Головний інженер тресту 
«Олександріявуглерозріз» т. Ме- 
ліоранський зосередив увагу 
присутніх на необхідності не 
тільки виконання кількісних, 
але й всіх якісних показників,

механізації трудомістких про
цесів, впровадження і поши
рення передових методів ро
боти.

У своєму виступі секретар 
міськкому партії т. Аганов ска
зав, що серед будівельників 
послабло напруження. Біль
шість керівників будівельних 
управлінь самозаспокоїлась на 
деяких успіхах, досягнутих 
в першому кварталі, не помі
чають недоліків, примирились 
з ними, не забезпечують ви
конання взятих зобов'язань.

Замість мобілізації трудящих 
на безумовне здійснення ви
робничих завдань, окремі госпо
дарники, зокрема т. Мелешко, 
вишукують різні «об'єктивні» 
причини, щоб виправдати своє 
невміння організувати справу.

До кінця першого півріччя 
залишились лічені дні. Треба, 
не гаючись, вжити всіх захо
дів, щоб круто піднести темпи. 
Необхідно рішуче посилити бо
ротьбу за високу якість і зни
ження собівартості будівництва, 
економію сировини, матеріалів, 
електроенергії.

Обов'язок партійних і проф
спілкових організацій полягає 
в тому, щоб на кожній діль
ниці, у кожній бригаді ство
рити бойове напруження, мобі
лізувати трудящих на безумов
не виконання піврічного плану 
і взятих зобов'язань.

Слід посилити масово-полі
тичну роботу, посилити керів
ництво соціалістичним змаган- 

і ням, підтягувати відсталих до 
| Тільки при умові ііапру- 

женпя всіх сил і повного ви- 
' користання резервів, будівельні 

управління успішно справ
ляться з поставленими перед 
ними завданнями.

З честю виконаємо зобов'язання, 
взяті перед товаришем Сталіним

Зразково зберемо врожай
Лист комбайнерів Олександрійської ЛІ ТС

Великі і почесні зобов'язання взяли на себе хлі
бороби нашоЛг району. Вони змагаються за одер
жання високого сталінського врожаю всіх сільсько
господарських культур, за виконання першої запові
ді перед державою—хлібозаготівель до 10 серпня 
ц. р. (без кукурудзи). і

Велика роль у виконанні цих почесних зобов я- 
зань належить комбайнерам. Ще 17 років тому ве
ликий вождь радянського народу товариш Сталін 
звертав особливу увагу на комбайни 1 комбайнерів. 
Він говорив: „Ви знаєте, що найвідповідальніша спра
ва в зерновому господарстві—збирання. Збирання — 
справа сезонна 1 воно не любить ждати. Зібрав вчас
но—виграв, спізнився з збиранням—програв"...

Це покладає на нас—водіїв потужних машин, 
які вирішують успіх збиральних робіт, велику відпо
відальність. Від нас в основному залежать стр<* 
ки 1 якість збирання, дострокове виконання хлібсіз®? 
готівель.

Торік, використовуючи набутий досвід—роботу 
за погодинним графіком 1 стахановські маршрути, 
ми допомогли обслужуваним колгоспам в стислі стро
ки зібрати урожай 1 достроково виконати першу за
повідь перед державою. За нашу працю уряд від
значив нас 1 ще п'ять комоаинерів Олександрійської 
МТС високими нагородами.

Цього року ми вирішили добитись ще кращих 
успіхів. Наші потужні комбайни відремонтовані вже 
кілька місяців тому. Вони устатковані електроосвіт
ленням, соломополовокопнителями, дисковими лу
щильниками, протипожежними та Іншими засобами, 
необхідними для чіткої, злагодженої і безперебій
ної роботи.

У планах підготовки до збирання ми особливу 
увагу звертаємо на підвищення продуктивності ком
байнових агрегатів за рахунок ущільнення робочого 
часу. Ми працюватимемо не менше 20 годин нащд- 

цього заздалегідь оглянемо площі, роїро- 
1,,,--- ши.рт ргт-гиянтяіи'унатимемо на

ходу, косовицю провадитимемо лише на низькому 
зрізі, щоб дати колгоспам можливість нагромадити 
більше кормів для громадського тваринництва.

Зваживши на наші можливості, ми беремо на 
1952 рік такі зобов'язання:

Комбайнами „Сталінець—6» за 20 робочих днів 
скосити не менше 500 гектарів хліба 1 намолотити 
9.000 центнерів зерна, зекономити по 250 кілогра
мів пального 1 500 карбованців коштів. Щоденно 
збиратимемо не менше 25 гектарів.

Ми звертаємось до всіх комбайнерів Олександ
рійської 1 Користівської МТС докласти всіх сил до 
негайного завершення ремонту всіх збиральних ма
шин, наслідувати наш приклад і розгорнути масове 
соціалістичне змагання комбайнерів за успішне і 
якісне проведення збирання врожаю І хлібозаготі
вель.

Товариші комбайнери, допоможемо хліборобам 
району з честю виконати зобов'язання, взяті в листі 
до великого Сталіна!

А. БУГРІЙ, С. РЕЗНІЧЕНКО— 
комбайнери Олександрійської МТС.

Нарада господарників вугільних підприємств міста
У міськкомі КП(б)У відбу

лася нарада господарників, ке
рівників партійних і профспіл
кових організацій вугільних 
підприємств міста, на якій 
обговорювалось питання про 
хід виконання піврічного плану 
і взятих соціалістичних зобов'я
зань.

З повідомленням виступив 
керуючий трестом «Олексан- 
дріявугілля» т. Альошин.

Всі підприємства тресту, крім 
Байдаківської брикетної фаб
рики, успішно виконують план. 
Більшість їх вже реалізувало 
шестимісячну програму.

Тов. Альошин поставив кон
кретні завдання по дальшому 
піднесенню роботи вугільної 
промисловості міста, підготовці 
до шахтарського свята.

Йа нараді виступили тт. Ф1-

і лоненко, Косенко, Філатов, 
| Філінов, Шпекторов та інші.

В своєму виступі секретар 
міськкому партії т. Атанов зо
середив увагу учасників на
ради на питаннях піднесення 

і темпів роботи, поліпшення якіс- 
і них показників, виконання 
! соціалістичних зобов'язань, взя- 
I тих у соціалістичному змаганні 

на честь Дня шахтаря.

Сесія районної Ради депутатів трудящих
19 червня відбулася X сесія 

районної Ради депутатів тру
дящих, яка обговорила питан
ня про підготовку шкіл до но
вого навчального року.

З доповіддю по цьому питан
ню виступив завідуючий рай
онним відділом народної освіти 
т. Тютенко.

— Питання про підготовку 
шкіл,—говорить доповідач,—ми 
слухаємо з великим запізнен
ням, та й з підготовкою шкіл 
до нового навчального року ми 
занадто відстаємо. З 36 шкіл 
району відремонтовано лише 
14. Бандурівська, Мартоіванів- 
ська семирічні та Ворошилов- 
ська середня школи відстають 
з ремонтом, а керівники цих 
шкіл не дбають про своєчасну 
підготовку до нового навчаль
ного року. Зовсім не приступа
ли до ремонту приміщень Ко- 
сівська та Олександрівська се
мирічні, Новоолександрівська 
та Степанівська початкові шко
ли. Цінний почин належить ке
рівникам школи та трудящим 
села Протопопівки, які виріши
ли збудувати додатково шкіль
не приміщення. Але через від

сутність будівельних матеріа
лів: лісу, цементу, вапна—бу
дівництво затримується. Рай- 
споживспілка (голова т. Кова
ленко) нічого не робить в спра
ві постачання шкіл будівель
ними матеріалами. Не забезпе
чив своєчасного фінансування 
шкіл на придбання будівельних 
матеріалів для ремонту та на 
виплату зарплати робітникам, 
зайнятим на ремонті, фінансо
вий відділ виконкому райради 
(завідуючий т. Кислиця). Зволі
кається завіз палива для шкіл 
та вчителів. Ремонт учительсь
ких квартир не розпочатий.

Депутат т. Черняк у своєму 
виступі відзначила, що в під
готовці шкіл до нового нав
чального року недостатньо за
лучаються громадські, радян
ські та комсомольські органі
зації. Районний відділ народної 
освіти та керівники шкіл зовсім 
не займаються організацією 
літнього відпочинку дітей. В 
школах не організовано прид
бання наочних посібників, не 
поповнюються бібліотеки, не 
провадиться ремонт наявних 
наочних посібників та книг.

—Районний відділ народної 
освіти, директори шкіл, голови 
сільських Рад питанням підго
товки шкіл займались незадо
вільно,—вказав у своєму вис
тупі депутат т. Кравченко. — 
Степанівська школа має всі 
можливості перейти на одно
змінне навчання, але шкільне 
приміщення використовується 
не за призначенням. Незадо
вільно поставлена в школах 
робота на дослідних ділянках. 
Не всі школи мають обладнані 
спортивні майданчики. Інспек
тори шкіл тт. Стахов, Крайній 
не бувають в школах, не цікав
ляться питанням підготовки 
шкіл до нового навчального 
року.

Про незадовільну роботу рай
онного відділу народної освіти 
та райспоживспілки в справі 
організації підготовки шкіл до 
нового навчального року го
ворили в своїх виступах тт. 
Півень, Белан, Швидкий та інші.

Всього на сесії в обговоренні 
питання виступило 13 чоловік.

По обговореній доповіді сесія 
прийняла розгорнуте рішення.

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід сило
сування кормів та косовиці сіяних трав в колгоспах ра 

йону станом на 20 червня 1952 року
. (в процентах до плану)

Назва колгоспу Назва колгоспу

О 
X

ім. 18 партконференції 
імені Сталіна

(Банду рівка)
«Шлях до комунізму" 
ім. Петровського 
.Заповіт Леніна" 
імені Леніна
„Комунар" 
ім. Молотова 
ім. Жданова 
ім. Карла Маркса 
імені Сталіна (Вороши- 

ловка)
„Шлях до соціалізму" 
ім. Ворошилова

4.8
3.8

70
56

„Оборона країни" 
імені Калініна
„Перше травня" 
ім. Рози Люксембург 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Будьонного 
„Жовтень" 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Володимира Ульянова 
ім. Хрущова 
ім. Щорса 
ім. Енгельса
По КористівськІЙ МТС 
По Олександрійській МТС 
По РАЙОНУ

2 29
0 158
0 76
0 71
0 62
0 60
0 57
О 52
0 37
0 37
0 36
0 29

13,4 50
13.3 60
13.4 55,4
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КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
ц» АА Я*

Всесвітньо-історична перемога 
китайського народу

Першого жовтня 1949 року 
в стародавній столиці Китаю— 
Пекіні вождь китайського наро
ду Мао Цзе-дун проголосив ут
ворення Китайської Народної 
Республіки.

Перемога народної революції 
в Китаї була торжеством учен
ня Леніна—Сталіна про націо
нально-колоніальну революцію, 
як поєднання боротьби проти 
феодальних пережитків з бо
ротьбою проти імперіалізму, що 
проводиться під керівництвом 
пролетаріату. Ця перемога, піс
ля Великої Жовтневої револю
ції в нашій країні, є найсиль- 

Ж пішим ударом по всій системі 
імперіалізму.

Оцінюючи значення Великої 
Жовтневої революції для долі 
визвольного руху пригноблю
ваних імперіалізмом народів, 
товариш Іі. В. Сталін писав, що 
«Жовтнева революція є перша 
в світі революція, яка розбила 
вікову сплячку трудових мас 
пригноблених народів Сходу і 
втягнула їх у боротьбу з сві
товим імперіалізмом» (їв., т. 4, 
стор. 164).

Після перемоги Великої Жовт
невої революції китайський на
род вступив в зовсім нову еру. 
Як вказує вождь китайського 
народу Мао Цзе-дун, «китайці 
знайшли загальну істину марк- 

уЕ- сизму-ленінізму, застосовувану 
всюди, і обличчя Китаю зміни
лося».

Розгром німецького фашизму 
і японського імперіалізму, ви
рішальну роль в якому відіграв 
Радянський Союз, викликав 
зростання демократичних сил в 
усьому світі, ослабив табір ім
періалізму і рішуче вплипув на 
результат визвольної війни ки
тайського народу. Народно-виз
вольна армія назавжди вигнала

Збирання пшениці в усьому 
Китаї в основному закінчене. 
В більшості районів зібрано 
багатий урожай. За попередні
ми даними, валовий збір пше

БАГАТИЙ УРОЖАЙ ПШЕНИЦІ

з Китаю імперіалістів та їх гомін
данівських прислужників. Про
валилися всі підступи амери
канських імперіалістів, які на
магались утвердити своє пану
вання в Китаї. З вогнища вій
ни на Сході Китай перетворив
ся в оплот миру, показуючи 
великий приклад усім народам 
Азії в їх боротьбі за своє со
ціальне і національне визво
лення.

Торжество національно-виз
вольного руху в Китаї, як вка
зує товариш В. М. Молотов, є 
найважливішим результатом пе
ремоги над гітлерівською Ні
меччиною та імперіалістичною 
Японією.

Міцна дружба і співробітниц
тво між СРСР і Китайською 
Народною Республікою, ши
рока економічна і культурна 
допомога Радянського Союзу 
роблять вирішальний вплив на 
господарську відбудову і роз
виток народного Китаю. Завдя
ки цій дружбі і допомозі Ра
дянського Союзу китайський 
народ, керований славного ко
муністичною партією і своїм 
вождем Мао Цзе-дуном, подо
лав розруху і розлад грошової 
системи, стихійні лиха і голод і 
успішно будує нове життя, вно
сить величезний вклад у спіль
ну справу боротьби народів за 
мир, демократію і соціалізм.

Спираючись на могутню під
тримку і широку братерську 
допомогу великого Радянського 
Союзу, на його міжнародний 
авторитет і величезний досвід 
господарського і культурного 
будівництва в СРСР, китайський 
народ, керований комуністичною 
партією, успішно здійснює все
світньо-історичні перетворення, 
швидко і впевпено йде вперед 
по шляху до соціалізму.

ниці в цьому році на 15 про
центів перевищить торішній.

Дуже високий урожай пше
ниці зібрано в провінції Пін'ю- 
ань.

Країна найдавнішої культури і величезних багатств

Велика дружба
З картини художника Д. А. Налбандяна.

Китайці належать до найдав
ніших народів світу. Майже 5 
тисяч років тому вони створи
ли одну з великих культур люд
ства, одними з перших почали і 
виробляти залізо, папір, порох. 
У стародавньому Китаї вперше 
виникло друкарство, винайде
ний магнітний компас. Відзна
чаючись винятковою працьо
витістю, китайці на своїх пів
нічних кордонах збудували сті
ну довжиною 1800 кілометрів 
і височипою до 10 метрів, яка 
перепинила доступ у країну мон
гольським завойовникам. Ки
тайці створили зрошувальні 
системи з загальною довжиною 
каналів до 300 тисяч кіломет
рів.

Територія Китаю—9,5 міль
йона квадратних кілометрів, де 
проживає понад 475 мільйонів 
чоловік. Проте Китай населе
ний надзвичайно нерівномірно. 
В одних провінціях, де пере
важають гори і напівпустині, в 
середньому на один квадратний 
кілометр живе 1-4 чоловіки, 
а в інших, де розвинуті зрошу
ване землеробство і промисло
вість, — 700 — 800 чоловік. 
90 проц. населення—китайці.

В країні живе понад 50 ін
ших народностей: уйгури, тібет- 
ці, шани, лоло, монголи та ін.

Природні багатства Китаю 
різноманітні і невичерпні. В 
надрах країни є великі запаси 
вугілля, руди, нафти, олова, 
вольфраму, сурми, сировини 
для цементної, фарфорової та 
інших галузей промисловості. 
Величезна кількість рік, родю
чі рівнини, субтропічний клі
мат у Південному і Централь
ному Китаї дають можливість 
збирати по два і навіть по три 
врожаї па рік.

Головною галуззю китайсь
кої легкої промисловості є бавов
няна. ІПовкове, чайне, тютю
нове виробництво і виробництво 
олії займають значне місце в 
економіці. Китай дає більше 
чверті світової продукції шовку.

Поміщицьке землеволодіння 
гальмувало процес освоєння 
придатних до обробітку земель. 
Тому до народної революції 
тільки 15 процентів території 
країни було зайнято під по
сіви.

В другій половині XIX сто
ліття феодальний Китай пере
творився в напівколонію імпе

ріалістичних держав, у першу 
чергу—Англії. Величезна і ба
гата країна стала джерелом на
живи імперіалістів.

Гомінданівці та їх американ
ські господарі довели економіку 
країни до повного розвалу. 
Більшість підприємств не пра
цювала, різко упала продук
тивність сільського господар
ства. Населення країни голо- 
дало.

До перемоги народної рево
люції життя населення Китаю 
було злиденним. В країпі на
лічувалось 260 мільйонів без
земельних селян, які за орен
ду віддавали поміщикам від 50 
до 80 процентів урожаю. Влас
ті стягали податки за 10—15 
років вперед. Щоб не загину
ти від голоду, мільйони селян 
змушені були продавати себе 
і своїх дітей у боргове рабство 
поміщикам.

В містах живе не більше 17 
процентів населення. Середня 
місячна заробітна плата робіт
ника при 12 16-годмнному 
робочому дні до народної рево
люції не перевищувала 10—12 
китайських доларів (китайський 
долар перед першою світовою 
війною дорівнював 1 карбован
цю). В країні було понад один 
мільйон рикш—людей, запря
жених у двоколку. Мільйони 
китайських кулі працюють в 
Америці, Австралії, Вест-Індії, 
Індонезії.

ЖИТЛОВЕ 
БУДІВНИЦТВО

У цьому році в Китайській На
родній Республіці широко розгор
нулося будівництво житлових бу
динків для трудящих. Будинки 
споруджуються в Пекіні, Тянь
цзіні, Шанхаї та інших містах 
країни. У північно-західній час
тині міста Сіньсян закінчується 
будівництво робітничого містечка. 
В середині червня в містечко 
в'їдуть понад 1.4С0 робітників і 
членів їх сімей. Крім житлових 
приміщень тут будуються Палац 
культури, лікарня, магазини і 
спортмайданчики.

Народно-демократичний лад 
пробудив небачену активність у 
широких масах китайського на
роду, залучив їх до боротьби за 
будівництво нового життя. Під 
керівництвом комуністичної пар
тії в країні здійснено величезні 
перетворення, створено єдину сис
тему політичного управління, мо
нополізовано зовнішню торгівлю, 
централізовано економічну діяль
ність і фінанси. Припинилась ін
фляція, збалансовано державний 
доход і видатки, здійснюється не
ухильне зниження цін, невпинно 
зростає матеріальний добробут 
трудящих, викорчовуються за
лишки контрреволюційних елемен
тів.

Для розвитку нового Китаю 
неоціненне значення має укла
дення Радянсько-Китайського до
говору про дружбу, союз і взаєм
ну допомогу, підписаного 14 лю
того 1950 року. Зміцнення еконо
міки Китаю посилює могутність 
табору демократії і соціалізму. 
Взаємовідносини Радянського Со
юзу з Китаєм, як і з іншими 
країнами народної демократії, 
грунтуються на дружбі і братер
стві, на щирому прагненні до 
співробітництва і взаємодопомоги.

Китай відроджується
СРСР поставляє Китаю верста

ти і трактори, комбайни і автома
шини. Радянські спеціалісти до
помагають китайському народу 
будувати нові заводи і фабрики, 
прокладати залізниці, створювати 
нові зрошувальні системи, підні
мати продуктивність праці, під
вищувати врожайність полів. 
Спираючись на величезну безко
рисливу братню допомогу СРСР, 
Китайська республіка зміцнила 
своє міжнародне становище, до
билась величезних успіхів у гос
подарському розвитку.

В піднесенні народного госпо
дарства, що забезпечує економіч
ну незалежність Китаю, провідна 
роль належить державному секто
ру, який ще на початку 1950 року 
охоплював 70 проц. видобутку 
вугілля, 90 проц. виплавки сталі, 
50 проц. виплавки чавуну, 78 про
центів виробництва електроенер
гії, 70 проц. машинобудування, 
50 проц. випуску текстиля.

Валова продукція промисловос
ті в 1950 році збільшилась в 2.25 
раза порівняно з 1949 роком. За 
цей же час виробництво сталі 
піднялось на 294 проценти, кольо
рових металів —на 191 процент, 
електроенергії—на 289 проц., верс

татів—на 241 проц. Вперше в Ки
таї почато виробництво хімічних 
продуктів, металорізальних і 
ткацьких верстатів, рейок, паро
возів, тракторів, автомобілів, сіль
ськогосподарських машин, сталь
них шлюзів. Значно зросло вироб
ництво товарів широкого вжитку.

Передача біднякам і середнякам 
землі, що належала поміщикам і 
куркулям, вже проведена в райо
нах з населенням у 310 мільйонів 
чоловік. Незабаром вона буде за
кінчена по всій країні. Десятки 
мільйонів селян безплатно одер
жали понад 47 мільйонів гектарів 
землі.

В 1950 році збір сільськогоспо
дарських продуктів у країні був 
на 16,7 проц. вищий, ніж у 1949 
році, збір бавовни—на 60 проц. У 
1951 році збір зерна, бавовни та 
інших культур ще більше зріс. 
В період хазяйнування гомінда- 
нівців Китаю не вистачало хліба, 
а в 1951 році за угодою з індій
ським урядом Китай вже сам по
ставив Індії 516 тисяч тонн зерна.

Уряд народного Китаю допоміг 
селянству здійснити першу чергу 
іригаційних робіт на річці Хуанхе, 
в басейні якої живе понад 50 
мільйонів населення. З жовтня 

1951 року почато роботи в се
редній течії цієї річки, де буде 
вийнято 300 мільйонів кубометрів 
грунту. Зростає значення держав
них сільських господарств. Лише 
на території Північно-Східного 
Китаю налічується 320 державних 
господарств, що мають 180 тисяч 
гектарів землі. Створюються МТС, 
прокатні пункти. На полях пра
цюють трактори, комбайни та ба
гато інших машин, одержаних з 
СРСР.

Китайський народ, визволений 
від вікового рабства і темноти, 
прагне до світла і знань. За не
повними даними, в Китаї навчаєть
ся: в початкових школах—37 міль
йонів дітей, у середніх школах—1.5 
мільйона чоловік, у вузах — 128 
тисяч студентів. У 1950 році в 
країні видано понад 271 мільйон 
книг, 2270 тисяч примірників тво
рів Маркса, Енгельса, Леніна, 
Сталіна, близько 1 мільйона при
мірників творів Мао Цзе-дуна. 
Видаються 382 газети, є 75 ши
рокомовних радіостанцій і 15200 
радіовузлів.

У країні безперервно розши
рюється сітка лікарень і поліклі
нік, санаторіїв і будинків відпо
чинку, жіночих і дитячих кон
сультацій.

$♦ *
Китайський народ, керований 

славного комуністичною партією, 

яка налічує в своїх рядах понад 
5 мільйонів чоловік, добився ве
личезних успіхів у будівництві 
нового життя. Він ліквідує вікову 
відсталість і темряву, викорчо
вує коріння феодалізму і знищує 
імперіалістичну агентуру, створює 
потужну промисловість і спрямо
вує розвиток сільського господар
ства по новому шляху. Семимиль
ними кроками рухає вперед куль
туру.

Глибокі почуття любові і від
даності китайського народу до 
СРСР, до більшовицької партії, 
до товариша Сталіна висловив 
Мао Цзе-дун у своїй вітальній 
промові в день 7О-річчя товариша 
Й. В. Сталіна: „Товариш Сталін 
є вчителем і другом народів 
усього світу, вчителем і другом 
китайського народу... Китайський 
народ у тяжкій боротьбі проти 
гнобителів завжди глибоко і гост
ро відчував і відчуває всю 
важливість дружби товариша 
Сталіна".

Натхненний великим Сталіним, 
китайський народ, як і народи 
всього могутнього табору миру, 
демократії і соціалізму, самовід
дано трудиться над перетворен
ням своєї країни з відсталої в 
передову, впевнено рухається 
вперед від тьми феодалізму до 
світлих вершин соціалізму.

(РАТАУ).
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Міськхарчокомбінат достроково виконав 
піврічний план

На основі широко розгор
нутого соціалістичного зма
гання колектив працівників 
Олександрійського міськхар- 
чокомбінату 20 червня вико
нав піврічний план.

Спочатку року для населен
ня міста вироблено 500 тонн 
доброякісної продукції. Собі
вартість знижена на 3,5 про
цента проти планової—2 про-

3 великим успіхом 18 і 19 
червня пройшли концерти в 
Олександрії Українського Дер
жавного ансамблю пісні і тан
цю під керівництвом головно
го деригента ансамблю ком
позитора 3. Дунаєвського.

В репертуарі ансамблю піс-

Гастролі Українського Державного ансамблю 
пісні і танцю

Літній відпочинок школярів
Недавно з Олександрії до 

піонерських таборів у мальов
ничі місця Онуфріївни і Пав- 
лиша виїхали на літній від
починок 430 учнів шкіл міста.

Відкриття піонерських та-

Автобусний рух в Олександрії
3 6 червня ц.р.в Олександ

рії розпочався регулярний ав
тобусний рух. Комфорта
бельні автобуси курсують: 
Олександрія — селище Октя- 
брське: Олександрія—станція 
Користівка.

ЧЕРГОВИЙ ТИРАЖ
22 червня в м. Рязані відбу

деться дев'ятий тираж виграшів 
Державної двопроцентної позики

К. П. Брюллов
23 червня 1952 року радянський 

народ відзначає 100-річчя з дня 
смерті знаменитого російського 
художника, класика російського 
живопису Карла Павловича Брюл- 
лова (1799—1852). К. П. Брюллов 
був творцем багатьох історичних 
і побутових картин, а також ве
ликої галереї портретів своїх су
часників.

Своєю широко відомою карти
ною „Останній день Помпеї" 
Брюллов завоював російському 
живопису світову славу.

Але, якщо передові люди Росії 
на чолі з Пушкіним і Гоголем з 
захопленням сприймали патріо
тичну гуманістичну творчість 
Брюллова, то цар Микола І і йо
го сатрапи намагались перетвори
ти Брюллова та інших видатних 
художників у слугів самодержав
ства і церкви.

Брюллов демонстративно не но
сив орденів, якими його нагоро
див царський уряд. Під час вша
нування його в Академії худо- 
жеств, коли на Брюллова був уро
чисто покладений вінок з лаврів і 
мирт, Брюллов зняв цей вінок і 
тут же поклав його на голову 
свого вчителя Андрія Іванова, 

центи. Державі зекономлено 
130 тисяч карбованців.

В роботі відзначається 
бригада хлібобулочного цеху 
майстра т. Іванова, яка нор
ми виконує на 150—160 про
центів.

Трудящі харчокомбінату 
взяли підвищені зобов'язання 
по обслужуванню населення 
міста.

ні народні та радянських ком
позиторів.

Особливе захоплення у гля
дачів викликала танцюваль
на група, яка з високою май
стерністю виконала танці на
родів Радянського Союзу.

борів має відбутися сьогодні 
—22 червня.

Протягом цього літа в піо
нерських таборах буде оздо
ровлено понад 1.200 дітей 
трудящих нашого міста.

Лише за 10 днів автобуса
ми перевезено понад 16.000 
пасажирів. Число тих, що ко
ристуються послугами авто
бусного руху з кожним днем 
зростає.

1948 року. В тиражі буде розігра
но 918 тисяч виграшів на 447. 
494. 400 карбованців. (РАТАУ).

якого цар незадовго перед тим 
звільнив з Академії. Помер Брюл
лов па чужині в (Італії), далеко 
від гаряче любимої батьківщини, 
передчасно зведений у могилу 
жорстоким режимом миколаївсь
кої реакції.

Український народ буде вічно 
вдячний великому російському 
народові, чиї кращі представники 
і серед них—видатний художник 
К. П. БрюЛлов, вирвали з кайда
нів кріпосного рабства великого 
українського народного поета, ре- 
волюціонера-демократа Т. Г. Шев
ченка.

Брюллов і Шевченко—справж
ні гіганти в образотворчому мис
тецтві російського і українського 
народів. їх багата і многогранна 
творчість, міцна особиста дружба, 
що зв'язувала їх уособлюють со
бою вікову непорушну дружбу 
братерських російського і україн
ського народів, єдність їх культур.

Зрадники і запроданці україн
ського народу — буржуазні на
ціоналісти всіляко намагались ві
дірвати творчість Шевченка—ху
дожника від російського мистец
тва. Т. Г. Шевченко в своїх тво
рах („Художник", „Дневник" і ба

☆
Селище радгоспу ^Ко

мінтерн" повністю ра
діофіковане. Працівники 
мають можливість не 
лише слухати радіопе
редачі центральних 
станцій, але й передачі 
свого радіовузла.

На знімку: перед мік
рофоном краща доярка 
радгоспу Ольга Гли- 
жинська розповідає ра
діослухачам про досвід 
своєї роботи.

Фото Г. Вєрушкіна.

їх

Новий успіх 
„Шахтаря**

Минулої неділі Олександ
рійська футбольна команда 
.Шахтар" зустрілася на 
Знам'янському стадіоні з міс
цевою командою „Локомо
тив".

Гра проходила в напруже
ному темпі і закінчилась ре
зультатом 3:1 на користь 
„Шахтаря".

Будівництво сільського 
клубу

В центрі села Ворошиловки 
споруджується новий клуб.

В сільському клубі облад
нується зал для глядачів та 
кімнати для роботи гуртків 
художньої самодіяльності.

На Ясиноватському 
сільському стадіоні
Днями на стадіоні села 

Ясиноватки відбулася това
риська зустріч футбольних 
команд місцевої —„Колгосп
ник" та „Локомотив" стан
ції Пантаївка, Новопразького 
району.

Гра проходила з великим 
напруженням Матч закін
чився з рахунком 6:3 на ко
ристь команди „Колгоспник".

0. ПРИХОДЬКО, 
капітан футбольної 

команди „Колгоспник".

К. П. БРЮЛЛОВ

гатьох інших) викриває ці нак
лепницькі твердження українсь
ких буржуазних націоналістів.

Імена Брюллова і Шевченка яск
раво горять у сузір'ї імен вели
ких діячів російської і українсь
кої братніх культур, уособлюючи 
нерушиму братерську дружбу ве
ликого російського і українського 
народів,—народів, як вказував В. 1. 
Ленін, „таких близьких і мовою, і 
місцем проживання, і характером, 
і історією".

США перешкоджають 
розвиткові 

міжнародної торгівлі
і У Сполучених Штатах Амери- 
; ки і під їх тиском в Англії, Фран

ції, Італії, Бельгії та інших капіта
лістичних країнах іде шалена гон
ка озброєнь. Загальні воєнні вит
рати США—прямі і посередні—в 
новому бюджетному році, який 
починається першого липня, ста
новитимуть понад 89 процентів 
усіх бюджетних витрат. Колосаль
них цифр досягають воєнні вит
рати Англії і Франції.

Переведення економіки на во
єнні рейки—основна причина де
зорганізації міжнародної торгівлі 
в таборі капіталістичних країн. 
Перетворюючи торгівлю в зна
ряддя своєї агресивної політики, 
правлячі кола США грубо пору
шують принципи міжнародного 
економічного співробітництва. Во
ни диктують країнам Західної 
Європи всілякі обмежувальні умо
ви і вживають інших заходів з 
метою перешкодити торгівлі цих 
держав з Радянським Союзом, 
країнами народне ї демократії і Ки
тайською Народною Республікою.

Розрив економічних і торго
вельних зв'язків із східноєвро
пейськими країнами завдав вели
чезної шкоди західноєвропейсь
ким державам. Вони втратили ду
же ємкий ринок збуту своєї про
дукції, можливість забезпечення 
замовлень для своєї промисло
вості і закупівель сировини та 
продовольства.

Свої ринки Сполучені Штати 
відгородили від європейських то
варів стіною високих митних та
рифів і різних обмежень. А від 
західноєвропейських країн вони 
зажадали створення найсприятли
віших умов для проникнення аме
риканських товарів на ринки За
хідної Європи.

Наплив американських товарів 
обмежив виробництво і торгівлю 
західноєвропейських країн, зокре
ма торгівлю вугіллям. Вугілля, що 
ввозиться з США в Західну Єв
ропу, у два рази дорожче, ніж 
європейське. Торік західноєвро
пейські країни заплатили за пос
тавки американського вугілля 400 
мільйонів доларів, а в цьому 
році заплатять 700 мільйо
нів доларів. Таким чином, 
три чверті асигнувань, відпуще
них Західній Європі в порядку 
так званої економічної допомоги, 
США одержують назад як плату 
за американське вугілля, що вво
зиться в Європу. Підриваючи між
народні економічні відносини на 
догоду американським мільярде
рам і мільйонерам, правлячі кола 
США демагогічно заявляють, що 
нормальній міжнародній торгівлі 
нібито перешкоджає різниця по
літичних і економічних систем, 
що існують в СРСР і країнах на
родної демократії, з одного боку, 

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!
З 20 червня по 20 липня 

проводиться 
МІСЯЧНИК КНИГИ 

ТОВАРИШІ!
Відвідуйте магазини і кіоски книготоргу 
В магазині і кіосках Олександрії 

великий вибір політичної, сільськогосподарсь
кої, науково-популярної, технічної, медичної, 
художньої, дитячої, довідкової й іншої 
літератури.

Трудящі, купуйте книги!
КНИГОТОРГ.

і в СІНА, Англії, Франції і інших 
країнах Заходу, з другого боку.

Подібні заяви розраховані на 
обман народів. „Наша зовнішня 
політика ясна,—говорить глава 
Радянського уряду її. В. Сталін 
—Вона є політика збереження 
миру і посилення торговельних 
відносин з усіма країнами... Хто 
хоче миру і добивається ділових 
зв'язків з нами, той завжди знай
де у нас підтримку". („Питання 
Ленінізму", вид. 11-е. стор. 370).

Радянський Союз, неухильно 
здійснюючи сталінську зовнішню 
політику, спрямовану на зміцнен
ня миру, готовий па началах вза
ємної вигоди розширити торгівлю 
з усіма заінтересованими в цьому 
країнами.

Становище в Південній Кореї
Па 28 червня цього року в Пів

денній Кореї призначені так зва
ні президентські вибори. Звичай
но, це не що інше як комедія ви
борів, але найманець американ
ських імперіалістів Лі Син Ман 
сильно турбується за своє стано
вище. Він відчув, що хазяї не 
від того, щоб замінити його ін
шим „президентом". Надто вже 
широко відомий Лі Син Ман як 
злодій, хабарник і кат корейсько
го народу.

Намагаючись вдержатись при 
владі, Лі Син Ман вирішив до 
„виборів" розправитися з своїми 
політичними конкурентами, очо
люваними поміщиком Кім Сон Су 
—ватажком так званої „демокра
тичної національної партії". Лі 
Син Ман арештував групу членів 
„національних зборів" і обвину
ватив їх в антиурядовій змові. 
Район міста Пусана, а також ряд 
прилеглих до нього провінцій, 
правитель Південної Кореї оголо
сив в стані облоги.

Іноземна преса вказує, що аме
риканські і англійські імперіаліс
ти проявляють велике занепокоєн
ня у зв'язку з гризнею серед їх 
південнокорейських прислужників, 
яка посилилась. Заокеанські хазяї 
побоюються, що, борючись за вла
ду і стараючись опорочити своїх 
противників, лакеї, які побились, 
розкриють перед усім світом тяж
ке становище Південної Кореї, 
яка стогне під ярмом американ
ських інтервентів.

Реакційний лісинмапівський ре
жим, нав'язаний Південній Кореї 
імперіалістами США, довів її до 
цілковитої розрухи. Центральне 
телеграфне агентство Кореї пові
домляє, що в цій частині країни 
•панують голод і злидні. Інтервен
ти безсоромно грабують півден- 
нокорейців. Вони вивозять в 
Японію рис, примушують селян 
здавати все наявне у них зерно. 
В результаті жителі ряду про
вінцій їдять коріння трав і кору 
дерев. Селяни виплачують до 265 
видів різних податків і зборів.

П. Бабенко.

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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Героїчна боротьба 
корейського народу

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря
Два роки тому, 25 червня 

1950 року, американські імпе
ріалісти розв'язали загарб
ницьку війну в Кореї. Ця вій
на підготовлялась ними задовго 
до нападу найманих лісинма- 
нівських військ на Корейську 
Народно-Демократичну Респуб
ліку. Неспростованими докумен- 

доведено, що американ
ські імперіалісти протягом дов

гого часу озброювали і навча
ли лісинманівську армію, ство
рювали сітку аеродромів і 
стратегічних шляхів, безперерв
но провокували інциденти в 
районі 38-ї паралелі.

Американські імперіалісти 
ведуть в Кореї винищувальну 
війну. Вони провадять варвар
ські бомбардування мирних 
міст і сел, по-звірячому зни
щують цивільне населення, 
грабують захоплені райони.

В січні 1952 року амери
канські імперіалісти почали 
широко застосовувати в Кореї 
бактеріологічну зброю. Вони 

«ф. іають _ я літаків у великій 
кількості комах і різні пред
мети, заражені смертоносними 
бактеріями. На фронті викорис
товуються спеціальні снаряди, 
як засіб розповсюдження бак
терій.

Інтервенти ведуть себе в Ко
реї з нечуваною жорстокістю. 
Недавно була опублікована до
повідь комісії Міжнародної асо
ціації юристів-демократів. Ця 
комісія, що складається із 
представників різних країн, 
зібрала багаточисельні факти 
звірств американських інтер
вентів у Кореї. Комісія встано
вила і доказала документами, 
що американська армія вбиває 
десятки тисяч дітей, жінок і 
стариків, чинить нечувані 
звірства і насильства.

Інтервенти встановили в Пів
денній Кореї звірячий режим. 
Тут корейці нещадно експлуа
туються, з них стягуються різні 
податки. Лісинманівський уряд 
ще на початку війни прийняв 
так званий «закон військового 
часу про працю», по якому 
було офіційно введено 12-го- 
динний робочий день. Фактично 
робітники працюють по 14 го
дин в день, не враховуючи ро
боти на будівництві військових 
об'єктів. Цивільне виробництво 
на півдні Кореї цілком занепа
ло. Для примусово зігнаних ко
рейців в Південній Кореї ство
рено близько двох тисяч кон
центраційних таборів. За колю
чою проволокою, в жахливих 
умовах перебуває кілька сот 
тисяч стариків, жінок і дітей.

Нечувані жорстокості амери
канські інтервенти чинять по 
відношенню до військовополо
нених. Острів Кочжедо, де зо
середжені головні табори війсь
ковополонених, перетворений в 
острів смерті.

Героїчний корейський народ 
завдає американським загарб
никам удар за ударом.

Звірства інтервентів лише по
силили ненависть корейського 
народу до підлих загарбників, 
що викрили себе перед усім сві
том. Корейський народ, як ні
коли, згуртований під прапором 
Народно-Демократичної Респуб
ліки, під керівництвом свого 
славного і випробуваного вож
дя Кім Ір Сена.

Не дивлячись на труднощі і 
злигодні, корейський народ са
мовіддано бореться за свою сво
боду і незалежність. В тилу ки
пить напружена героїчна пра
ця. На фронті частини корей
ської Народної армії завдають 
удар за ударом по ворогах. 
Військова майстерність і вмін
ня корейських воїнів, як не
одноразово відзначав Кім 1р 
Сен, в ході війни набагато зрос
ли. Кожний наступ кінчається 
для американських інтервентів 
провалом. Вони несуть вели
чезні втрати. Лише за 17 мі
сяців війни в Кореї інтервенти 
втратили"близько 300 тисяч чо
ловік убитими, пораненими Г 
полоненими. Бійці Народної ар
мії вбили понад 2 тисячі літа
ків противника, в тому числі 
багато літаючих кріпостей і • 
реактивних літаків.

Чесні люди всього світу ви
словлюють співчуття корейсь
кому народу. В Радянському 
Союзі, в багатьох країнах Єв
ропи і Азії нині піднялась мо
гутня хвиля гнівного протесту 
народів проти жахливих звірств 
американських загарбників на 
острові Кочжедо, проти засто
сування ними бактеріологічної 
війни. Найяскравішим виразом 
братерської солідарності наро
дів демократичного табору є до
помога Кореї збоку китайсь
ких добровольців.

Під тиском світової громад
ської думки американські ім
періалісти змушені були піти 
на переговори про перемир'я в 
Кореї. Однак хід цих перего
ворів свідчить про небажання 
американських імперіалістів 
встановити мир в Кореї. Аме
риканські представники всіля
ко прагнуть затягнути пере
говори, намагаються своєю зу
хвалою поведінкою зірвати ук
ладення перемир'я.

Керівник корейської делега
ції на переговорах генерал 
Нам Ір справедливо відзначає, 
що коли американські інтер
венти і далі будуть вести таку 
ж політику зволікання у пере
говорах про перемир'я, політику 
обману і розширення агресії, 
то вони потерплять повний про
вал в Кореї. Корейський на
род сповнений рішучості довес
ти до переможного кінця свою 
героїчну боротьбу, відстояти 
свободу і незалежність своєї 
батьківщини.

Зростає випуск цегли
Широко розгорнувши соціа

лістичне змагання за достойну 
зустріч Дня шахтаря, бригади, 
зміни, цехи цегельного заводу 
№ 2 добиваються нових виро
бничих успіхів. 20 червня до
строково виконано піврічний 
виробничий план випуску ва
лової продукції.

Добрих результатів домоглись 
зміни майстрів тт. Крутека та 
Бельмовича. їх середньо-змін
ний виробіток становить 152 
проценти.

Цех опалення, керований 
т. Поповим, бореться за високе 
знімання цегли з одного кубіч
ного метра каналу печі. Зараз 
колектив знімає до 140(1 штук 
цегли, що значно перевищує 
встановлену норму. Передові ви
робничники тт. Овчаренко, Бон
даренко, Стаховськиїі, Груша, 
Гето, Максимов виробляють по 
півтори-дві норми.

В. ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ, 
технік-керамік цегельного 

заводу № 2.

Нарада будівельників Семенівського тресту
На нараді господарників, ке

рівників партійних і профспіл
кових організацій Соменівсько- 
го тресту, що відбулась у місь
кому комітеті партії, обговорю
валось питання про хід вико
нання піврічного плану і взя
тих соціалістичних зобов'язань 
на честь Дпя шахтаря.

З повідомленням виступив 
головний інженер тресту тов. 
Васильєв.

Більшість будівельних управ
лінь заборгували сотні тисяч 
карбованців, не виконують пла
ну. Особливо погано працюють

Подвір'я Онуфріївської серед
ньої школи святково прибране. 
Білі сорочки, фартушки, чер
воні галстуки, радісно схвильо
вані обличчя хлопчиків і дівча
ток свідчать, що сьогодні тут 
святковий день.

Роздаються звуки маршу. 
Стрункими шеренгами виходять 
піонери. Близько 250 хлопчи
ків і дівчаток вишикувались в

ВОЛГОДОНБУД. Карповське водоймище. Справа — селище Ільевка.
Фото С. Кропивницького. Прескліше ТАРС.

Майстер т. Романов — один з 
кращих новаторів Олександрійсь
кої електростанції. Завдяки здійс
ненню його раціоналізаторської 
пропозиції на рік зберігатиметься 
біля 6 тисяч карбованців.

На знімку: А. Л. Романов.

управління, очолювані тт. Свят- 
цем і Кругліковим.

Тов. Васильєв вказує на 
шляхи підвищення темпів бу
дівництва.

Начальник управління тов. 
Бояровський доповів про те, 
що керований ним колектив 
будує житла в рахунок дру
гого півріччя.

В своєму виступі начальник 
Олександрійського будівельно- 
монтажного управління т. Бек 
поставив питання про зміцнен
ня зв'язків між будівельника
ми і монтажниками.

Директор цегельного заводу 

ПІОНЕРСЬНИЙ ТАБІР ВІДКРИТО
чотирикутник на урочисту лі
нійку, присвячену відкриттю 
піонерського табору санаторно
го типу Олександрійського рай
кому вугільників.

Секретар міськкому ЛКСМУ 
т. Варава поздоровив ребят з 
успішним закінченням учбово
го року і початком канікул.

Подано команду:
—Підняти прапор!

У деревообробників
Трудівники деревообробних 

майстерень нарощують виробни
чі темпи, наполегливо борються 
за здійснення соціалістичних 
зобов'язань, взятих на честь 
Дня шахтаря.

Зразки стахановської праці 
показують рамники тт. Кожен- 
ков, Перепелиця, Львов, поміч
ник рамника т. Клочко та 
бригади вантажників тт. Васи- 
на і Бекірова. Всі вони вико
нують норми на 150—180 про
центів.

Підвищенню продуктивності 
праці сприяє поліпшення орга
нізації виробництва. Раніш від
ходи від лісоматеріалів виноси
лись з цеху вручну. Нині ця 
робота провадиться з допомо
гою лебідки.

Колектив майстерень працює 
зараз в рахунок другого пів
річчя.

В. МАСЛОВ, 
майстер деревообробних 

майстерень.

№ 1. т. Сахацький розповів 
про трудові успіхи колективу.

Секретар міського комітету 
партії т. Атанов піддав крити
ці окремих керівників за те, 
що вони послабили увагу до 
питань організації праці, зни
зили рівень технічного керів
ництва, пустили справу вико
нання графіків на самоплив.

Він сказав, що будівельні 
управління мають всі можли
вості успішно виконати півріч
ний план з усіх показників, 
ознаменувати День шахтаря 
гідними виробничими подарун
ками.

Червоне полотнище плавно 
взвивається на мачті.

Табір відкрито!
Батьки, які прибули в гості 

до своїх дітей, прослухали ці
кавий концерт художньої само
діяльності гуртків піонерського 
табору.

До вечора 22 червпя'тривало 
народне гуляння.
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Неухильно виконувати рішення 
травневого Пленуму ЦК КП(б)У

На зборах районного партійного активу

Нористівський пункт „Заготзерно" 
не підготовлений до приймання хліба

22 червня в клубі Войнівсь- 
кого дитячого будинку відбули
ся районні збори партійного 
активу, на яких обговорено пи
тання про підсумки травневого 
Пленуму ЦК К11(б)У та черв
невого пленуму Кіровоградсько
го обкому КП(б)У.

З доповіддю в цьому питан
ні виступив секретар райкому 
партії т. М. Д. Рибак.

—Колгоспне селянство, пра
цівники МТС і радгоспів, спе
ціалісти сільського господарст
ва району під керівництвом 
партійних організацій в 1952 
році,— говорить доповідач, — 
ширше розгорнули соціалістич
не змагання за виконання зо
бов'язань, взятих перед това
ришем Сталіним.

Більшість колгоспів і рад
госпів району весняні польові 
роботи провели більш організо
вано і в кращі агротехнічні 
строки, ніж в минулі роки, при 
добрій якості робіт.

Особливо успішно провели 
весняну сівбу колгоспи: ім. 18 
з'їзду ВКП(б) (голова колгоспу 
т. Дубовенко, секретар партор
ганізації т. Чередниченко), ім. 
18 партконференції (голова 
колгоспу т. Попов, секретар 
парторганізації т. Уманець), іме
ні Сталіна, Бандурівської сіль
ради, (голова колгоспу т. Буй- 
нов, секретар парторганізації 
т. Зінченко) і ряд інших. В 
цих та інших колгоспах ус
пішно проходить обробіток про
сапних, технічних культур і 
парів, прополка зернових.

Тракторні бригади Олександ
рійської МТС № 1 — бригадир 
т. Козак, № 3—бригадир тов. 
Щербина, Користівської МТС 
№11 —бригадир т. Дейнега, 
№ 1—бригадир т. Бульба та 
інші, застосовуючи передові 
прийоми і методи праці, поліп
шили використання тракторів, 
забезпечили своєчасне виконан
ня польових робіт в колгоспах 
при високій якості.

Тов. Рибак детально зупи
нився на постанові Пленуму 
ЦК КП(б)У «Про підсумки вес
няної сівби і заходи по догля
ду за посівами, підготовку і

Поліпшити організацію праці
З місяця в місяць Семенів- 

ський трест не виконує графі
ків, зриває здачу об'єктів в 
установлені строки. Пояснює
ться це тим, що на будівель
них майданчиках погано орга
нізована праця, низький рівень 
технічного керівництва.

Для прикладу візьмемо бу
дівельне управління, очолюване 
т. Кругліковим. Тут на діль
ниці № 2 простої стали зви
чайним явищем. З вини май
стра т. Бесарабова 4 червня 
бригада з 28 бетонщиків через 
відсутність цементу простояла 
кілька годин. Цього ж дня 18 
мулярів 2 години чекали доки 
їм дадуть розчин.

Майже щодня простоюють і 
арматурники. Коли робітники 
звертаються до старшого вико
навця робіт т. Мартипова з 
просьбою створити їм умови 
для праці, він виправдується:

—А при чому тут я, немає 

проведення збирання врожаю 
зернових та інших сільськогос
подарських культур у 1952 ро
ці». Він підвів підсумки весня
но-польових робіт і віддав кри
тиці керівників колгоспів «Обо
рона країни» (голова колгоспу 
т. Жежеря, секретар парторга
нізації т. Борщ), «Жовтепь» 
(голова т. Сушко, секретар парт
організації т. Коритько), які в 
результаті безвідповідального 
ставлення до посіву цукрових 
буряків та організації боротьби 
з шкідниками, допустили в цих 
колгоспах загибель і пошкод
ження 216 гектарів цукрових 
буряків.

Керівники колгоспів, секре
тарі парторганізацій, праців
ники МТС і районного відділу 
сільського господарства недо
оцінюють важливості вирощен
ня і піднесення врожайності 
кукурудзи, проса, гречки та зер
нобобових культур, які мають 
велике народногосподарське 
значення. Посіву і обробітку 
цих культур все ще не приді
ляється належної уваги. Рай
онний відділ сільського госпо
дарства і деякі голови колгос
пів не вжили заходів до своє
часного і високоякісного про
ведення посіву багаторічних та 
однорічних трав, корнеплодів, 
силосних і інших культур.

Рясні дощі, які пройшли в 
травні і в червні створили 
сприятливі умови для одержан
ня високого врожаю. Але не 
слід забувати, що дощі сприя
ють також росту бур'янів і 
тільки доброякісний обробіток 
посівів, боротьба з шкідниками 
полів забезпечать високий вро
жай в цьому році.

Внаслідок незадовільної ор
ганізації праці серед механіза
торів в МТС та колгоспах ра
йону створився тривожний стан 
з підготовкою до збирання вро
жаю. Досі непідготовлена до 
збирання врожаю Олександрій
ська МТС (директор т. Горбен- 
ко). Тут ще не відремонтовано 
10 комбайнів, 2 молотарки, не 
ведеться ремонт снопов'язалок 
та самоскидок, 9 комбайнів не 
мають соломополовокопнителів 

потрібного заліза. Що ж поро
биш?..

І це тоді, як на центрально
му складі є якраз те залізо, 
якого чекають будівельники.

Виявляється, Мартинов па
лець об палець не вдарив, щоб 
завезти на дільницю матеріа
ли. Таке безвідповідальне, бай
дуже його ставлення призводить 
не тільки до невиконання норм, 
але й негативно впливає на со
бівартість будівництва. Збитки 
становлять десятки тисяч карб.

Пе приділяється належної 
уваги і питанням механізації 
трудомістких робіт. Так, на 
спорудженні будинку, де пра
цюють мулярі, потрібно два 
крани «Піонер» і два транспор
тери. Однак, є лише один тран
спортер. А виконання норм тут 
становить всього 70—80 про
центів.

Далеко не краще обстоять 
справи і на інших дільницях 

та протипожежного інвентаря, 
деякі комбайнові агрегати не 
забезпечені механізаторськими 
кадрами. Зовсім незадовільно 
провадиться ремонт і виготов
лення нового збирального ін
вентаря та машин для очистки 
зерна. Не готовий до прийман
ня хліба Користівський пункт 
«Заготзерно».

Учасники зборів, які висту
пили в обговоренні питання, 
одностайно схвалили рішення 
Пленуму ЦК КІІ(б)У і запевни
ли, що під керівництвом біль
шовицької партії і великого 
Сталіна хлібороби району, вклю
чившись в соціалістичне зма
гання, успішно виконають зо
бов'язання, взяті перед товари
шем Сталіним.

Заступник директора Корис
тівської МТС по політчастині 
т. Попов розповів про організа
торську роль парторганізації 
МТС. Він відзначив, що первин
на парторганізацій посилила 
агітаційну роботу серед механі
заторів, стала конкретніше ке
рувати соціалістичним змаган
ням за зразкову підготовку і 
проведення збирання врожаю.

—Райком КП(б)У та райви
конком, — відзначив у своєму 
виступі секретар парторганіза
ції колгоспу «Комунар» т. Хоць- 
кий,—не займаються зміцнен
ням відсталих колгоспів. Пра
цівники району мало бувають 
па місцях. А якщо секретарі 
райкому^, інструктори і приїжд
жають в колгоспи, то більше 
займаються господарськими 
справами, забуваючи про орга
нізацію масово-політичної ро
боти,. не виступають з лек
ціями.

Райуповмінзаг т. Кондратен- 
ко піддав різкій критиці де
яких керівників колгоспів, які 
недооцінюють значення посіву 
багаторічних та однорічних 
трав, круп’яних культур—греч
ки, проса і ін.

В обговоренні питання взяло 
участь 16 чоловік.

Збори партійного активу схва
лили конкретні заходи по ви
конанню рішення травневого 
Пленуму ЦК КП(б)У.

на будовах
І тресту, зокрема на дільниці 

старшого виконавця робіт т. До
лини. ЗО травня протягом трьох 
годин 22 муляри простояли че
рез відсутність розчину. 31 
травня простой тривав ще біль
ше: не було завезено цегли. 
Люди використовувались на до
поміжних роботах. Другого, тре
тього, четвертого і п'ятого черв
ня непродуктивно втратили по 
кілька годин бригади теслярів, 
мулярів і штукатурів. Так пов
торюється іцодпя. Проте пі 
т. Долина, ні десятник т. Юрчен- 
ко не вживають належних за
ходів, щоб ліквідувати ці не
нормальні явища. А все то
му, що ці командири вироб
ництва дуже рідко бувають в 
бригадах, не займаються орга
нізацією праці, не знають, що 
робиться на місцях.

Важливим фактором, який 
сприяє підвищенню продуктив
ності праці є правильне норму

Незабаром оживуть колгосп
ні шляхи. З усіх кінців на 
приймальні пункти Заготзер- 
на» підуть потоки хліба ново
го врожаю. Хлібороби розпоч
нуть виконання своєї першої 
заповіді перед державою—хлі
бозаготівель.

Успішне виконання цього 
важливого завдання залежати
ме не лише від хліборобів, але 
й від того, як працівники прий
мальних пунктів підготують 
свою матеріально-технічну базу 
до приймання хліба.

Пленум ЦК КП(б)У у своїй 
Постанові «Про заготівлю хліба 
та інших сільськогосподарських 
продуктів у 1952 році» зобо
в'язав керівників заготівельних 
організацій посилити боротьбу 
по будівництву зерноскладів і 
ремопту зерносховищ, суша
рень, електросилового, техно
логічного устаткування, ваго
вого господарства, лаборатор
ного інвентаря, транспортних 
механізмів тощо з тим, щоб у 
всеозброєнні зустріти потік 
хліба нового врожаю. На жаль, 
керівники Користівського пунк
ту <3аготзерно» (директор тов. 
Неіжко) ще не пройнялися 
всією відповідальністю за дору
чену справу і зволікають під
готовку технічної бази до хлі
бозаготівель.

Особливо недопустимий стан 
створився на допоміжному Лі- 
карівському приймальному пун
кті. Тут звільнено під хліб ли
ше четверта частина складських

Бригада по вягсмоперевірці, працівники Олександрійського 
елеватора: К. К0НСТАНТИН0ВА, Н. МАРТИНЕНКО, Н. АВРАМЕНКО,
Г. БАДЕН.

Зобов‘язання виконано!
Від 8 конематок одержати 8 

лошат—таке зобов'язання взяв 
на себе минулої осені 64-річний 
конюх артілі «Шлях до кому
нізму» Василь Данилович Фе- 
доренко.

Василь Данилович подбав, 
щоб всі жеребні конематки 
були закріплені за постійними 
їздовими, рекомендував, на 
яких роботах слід використо
вувати цих коней. Коли ж 
траплялись якісь невідкладні 
справи, де з особливою обереж- 

вання, своєчасне доведення зав
дань до кожного будівельника. 
Між тим, цій справі на біль
шості дільниць не приділяється 
серйозної уваги. Тут увійшло 
в систему видавати наряди то
ді, коли роботу викопано. Нор
мувальник т. Валуєв безвідпо
відально ставиться до своїх 
обов'язків. Він своєчасно не до
водить до бригад норм і розці
нок, за паперами не бачить жи
вих людей.

Старший нормувальник т. Со- 
ченок дійшов до того, що на 
свій розсуд пред'являє наряди 
до оплати. Більше того, коли 
це йому невигідно, «губить» 
їх. Так, наприклад, було з на
рядами № 352 і № 236.

Про такі непорядки відомо 
керівникам тресту, але вони не 
вживають заходів для ліквіда
ції їх.

В будівельних управліннях 
погано ведеться наочна агіта
ція. Не скрізь можна побачи
ти, хто в соціалістичному зма
ганні веде перед, хто відстає. 

приміщень, зволікається їх ре
монт. Так, у складі № 5 не 
відремонтована покрівля, через 
що в багатьох місцях вона про
тікає, у складі № 4 не закін
чено настилання підлоги, від
сутні сітки на вікнах, потрі- 
бують ремопту двері. Досі ре
монтується і склад № 1.

Неякісно проведена газація 
деяких складів.

Лікарівський допоміжний 
пункт має вдосталь механізмів 
—транспортерів, самоподавачів, 
сепараторів тощо, але тут не 
дбають про їх раціональне ви
користання. Один транспортер 
після ремонту досі незібраний, 
а наявний сепаратор іржавіє 
на подвір'ї пункту серед різно
го хламу. Не все гаразд із під
готовкою вагового та еледуро- 
силового господарства.

Погано ведеться також орга
нізаційна підготовка до прий
мання хліба нового врожаю. 
Досі не закріплені відповідаль
ні люди за окремими ділянками 
робіт, не повністю укомплекто
вано штати працівниками—не- 
вистачає двох помічників за
відуючих складами, двох вага- 
рів та ін. •

Директору пункту «Заготзер
но» т. Неіжко потрібно ще не
мало попрацювати, щоб зразко
во підготувати свій пункт до 
приймання хліба. Між тим, ча
су залишається мало. Потрібно 
мобілізувати всі сили і ближ
чими днями ліквідувати вияв
лені недоліки.

ністю треба було використову
вати конематок, т. Федоренко 
сам виконував ці роботи.

Не менше уваги приділялось 
розпорядку дня по догляду і 
годівлі тварин.

Наполеглива праця увіпча- 
лась успіхом. Від кожної коне
матки Василь Данилович одер
жав по хорошому племінному 
лошаті. Зобов'язання з честю 
виконане.

М. ЛЕОНЕНКО, 
зоотехнік райсільгоспвідділу.

Дошки показників, Дошки по
шани заповнюються рідко.

Профспілкові організації не 
займаються поширенням досві
ду роботи кращих виробнични
ків. Незважаючи на велике 
значення цінного почину знат
ного гірника Донбасу Тихона 
Михайлова про складання і 
впровадження індивідуальних 
стахановських планів підвищен
ня продуктивності праці, його 
починання, на жаль, не під
хоплено.

Байдуже до цього постави
лись і керівники тресту, зок
рема головний інженер т. Ва
сильєв.

Інтереси справи вимагають, 
щоб господарники, партійні і 
профспілкові організації Семе- 
нівського тресту рішуче взя
лись за поліпшення організа
ції праці, зміцнення трудово’ 
дисципліни, виконання і пере
виконання встановлених графі
ків і плапів будівництва жител.

Ф КОВАЛЬ.
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Героїчна Корея в боротьбі за свою
• ■ • ••V* * • *А А

свободу і незалежність
•V.• •

Радянська Армія принесла 
корейському народові свободу

На шляхах будівництва нового життя

Два роки героїчний народ 
Корейської Народно - Демокра
тичної Республіки зі зброєю в 
руках бореться проти америка- 
но-англійських інтервентів, за
хищаючи свою свободу і неза
лежність, мирне і щасливе жит
тя на своїй землі, завойоване 
з допомогою великого друга ко
рейського народу—Радянсько
го Союзу.

В 1945 році Радянська Армія 
розгромила імперіалістичну 
Японію і принесла свободу Ко
реї. У зверненні Радянського 
командування до населення Пів
нічної Кореї в серпні 1945 ро
ку говорилось:

«Громадяни Кореї! Пам'ятай
те, що ваше щастя—у ваших ру
ках, ви одержали свободу. Все 
тепер залежить від вас самих. 
Радянська Армія створила всі 
умови для того, щоб корейський 
народ міг прокласти шлях до 
вільної творчої праці. Ви самі 
повинні стати творцями свого 
щастя».

В цьому зверненні відобра
жена мудра сталінська політи
ка забезпечення свободи, неза
лежності і допомоги народу, 
який скинув іноземне іго і став 
на шлях корінних соціальних 
перетворень.

_ Країна трудолюбивого народу 
і стародавньої нультури

Корея—найстародавніша краї
на, що існувала вже в друго
му тисячолітті до нашої ери. 
Протягом багатьох сотень ро
ків її народ стійко відбивав на
пади іноземних загарбників і 
зберігав своє незалежне існу
вання.

Корея—гірська країна, роз
ташована на сході Азії. Вона 
займає півострів тієї ж назви 
і понад 3,5 тисячі прилеглих 
до неї невеликих островів. За
гальна площа—близько 221 ти
сячі квадратпих кілометрів. Клі
мат помірний.

Населення в Кореї, за дани
ми 1950 року, ЗО мільйонів 
чоловік. По густоті населення 
Корея йде попереду Китаю і 
Індії. Більшість громадян—65 
процентів—зайняті в сільсько
му і лісовому господарстві, 12,5 
процента—в промисловості і на 
транспорті.

Китайські народні доброволь
ці допомагають населенню Ко
реї обмолочувати врожай.

Цілком протилежну позицію 
по -відношенню до корейського 
народу зайняв тоді уряд СІНА. 
Ось безсоромний документ аме
риканських імперіалістів, під
писаний кривавим генералом 
Макартуром у вересні 1945 року:

«Вся адміністративна влада 
на території Кореї на південь 
від тридцять восьмої паралелі 
знаходиться в моїх руках. На
селення повинно повністю ко
ритися наказам, що видаються 
за моїм підписом. Той, хто 
виступає проти окупаційних 
військ або порушує порядок і 
спокій, буде суворо і безжаліс
но каратися. На період воєнної 
окупації англійська мова вво
диться як офіційна мова».

Наказ Макартура—це наказ 
загарбника, який зневажає су
веренітет і свободу народу, 
вогнем і шибеницями насаджує 
колоніальний режим.

Американські імперіалісти 
не задовольнились захопленням 
Південної Кореї. З метою при
душення демократичного ладу 
в усій країні, вони розв'язали 
криваву війну проти Північної 
Кореї. Але нікому не постави
ти на коліна народ, який здо
був свободу і щастя нового 
життя.

Природа Кореї багата і різно
манітна. Тут ростуть всілякі 
дерева, починаючи від тайгової 
сосни і кінчаючи тропічними 
пальмами, магноліями, бензой
ним деревом, з плодів якого ви
добувається цінне масло. В Ко
реї вирощується рис, бавовник, 
кукурудза, сорго, рамі (росли
на, волокно якої йде на ткани
ни), багато злакових та інших 
культур.

Японська окупація, що три
вала з 1907 року майже сорок 
років, наклала глибокий відби
ток на господарство Кореї. 
Японські імперіалісти захопи
ли всі найважливіші засоби ви
робництва і джерела сировини, 
кращі орні землі і лісові угід
дя. За період з 1914 по 1942 
рік кількість безземельних се
лянських господарств піднялась 
з 911 тисяч до 1 мільйона 641 
тисячі. Позбавившись землі, се
ляни почали брати її в оренду 
в окупантів, виплачуючи за це 
від 60 до 80 процентів одер
жуваного врожаю.

Здійснюючи захоплення Ки
таю і підготовку війни проти 
СРСР, японські мілітаристи пе
ретворили Корею на свій арсе
нал. Вони будували тут мета
лургійні і хімічні підприємства, 
машинобудівні і збройові заво
ди, електростанції і текстильні 
фабрики, грабували надра країни 
і жорстоко експлуатували тру
дящих.

Розгромивши японських ім
періалістів, доблесна Радянська 
Армія принесла корейському 
народу національне визволення 
від іноземних загарбників, 
щастя і радість нового життя.

В північних провінціях, виз
волених Радянською Армією, 
були створені всі умови для 
швидкого відродження зруйно
ваного господарства, проведені 
найважливіші демократичні пе
ретворення. Тут націоналізова
но всі великі підприємства, 
прийнято закони иро працю, 
ліквідовано каторжну систему 
колоніальної експлуатації.

Народ, який взяв виробниц
тво до своїх рук, добився ве
ликих успіхів у господарсько
му будівництві. В 1945 році в 
країні налічувалось 56 домен
них, ЗО мартенівських, 100 
електросталеплавильних печей, 
20 заводів кольорової металур
гії, 200 електростанцій. Корея 
займає визначне місце в світо
вому видобутку золота. В 1939 
році чистого золота тут було 
видобуто 35,5 тонни. Рівень 
промислового виробництва до 
кінця 1949 року виріс порівня
но з 1946 роком на 377,1 про
цента, а заробітна плата робіт
ників піднялась у 1,5 раза.

В березні 1949 року між 
СРСР і Корейською Народно- 

I Демократичною Республікою бу
ло укладено умову про еконо
мічне' Г'^ультурне співробіт
ництво, а потім умови — про 
кредити, товарооборот, надання 
технічної допомоги.

Все це дало можливість тру
дящим Північної Кореї швидко 
піти по шляху соціалістичних 
перетворень. В 1949 році 81 
процент промислових підпри
ємств знаходився в руках держа
ви, 4 проценти в руках коопе
ративів і тільки 15 процентів— 
у приватних осіб.

Перемога буде за корейським народом
Здійснюючи волю всього ко

рейського народу, Президія Вер
ховних Народних Зборів Ко
рейської Народно-Демократич
ної Республіки в середині червня 
1950 року прийняла постанову 
про прискорення мирного об'єд
нання країни.

У відповідь на це прагнення 
корейського народу до створен
ня незалежної держави амери
канські імперіалісти і їх лісщн- 
манівські лакеї 25 червпя1950 
року вдерлися на територію 
Північної Кореї.

Весь корейський народ під
нявся па війну проти інозем
них загарбників, які прикрили 
своє злодіяння прапором Орга
нізації Об'єднаних Націй.

Два роки війни американо- 
англійських інтервентів у Ко
реї показали, що не можна 
зламати народ, який здобув 
свободу і незалежність.

В запеклій наступальній бо
ротьбі і в упертих оборонних 
боях Народна армія Корейської 
Народно-Демократичної Респуб
ліки і китайські народні добро
вольці довели, що вопи можуть 
бити американських загарбни
ків, навіть якшо вони посад

Кулеметники Корейської Народної армії підтримують вогнем 
атаку своїх мужніх китайських соратників.

Конфіскація понад 1 мільйо
на гектарів землі, що належа
ла японським загарбникам і ко
рейським поміщикам, і переда
ча, її в руки 725 тисяч беззе
мельних і малоземельних селян 
ліквідувала земельний голод, 
сприяла збільшенню в країні 
продуктів землеробства.

В Кореї добре розвинуто 
шовківництво. В 1939 році про
дукція шовку-сирцю становила 
1,7 тисячі тонн. Дуже розви
нене в Кореї скотарство.

Величезних успіхів було до
сягнуто і в області культур
ного будівництва. Під час япон
ського господарювання 80 про
центів населення було непись
менним, в Північній Кореї не 
було жодного вищого навчаль
ного закладу. Після визволення 
країни від японських поневолю
вачів, уряд Народно-Демокра
тичної Республіки і Трудова 
партія вжили заходи до поліп
шення справи народної освіти. 
В Північній Кореї кількість се
редніх шкіл у 1949 році зросла 
в 20 разів порівняно з 1944 ро
ком, технікумів — у 10 разів, 

жені в танки і літаки і вико
ристовують у війні такі страхіт
ливі засоби винищення людей, 
як бомби, начинені напалмом 
(згущене пальне), і бактерії різ
них гостроінфекційних хвороб.

Сотні тисяч американських 
солдат загинули на полях Ко
реї в ім'я збільшення прибут
ків кровожерливих банкірів з 
Уолл-стріта, десятки мільярдів 
доларів, видавлених з трудя
щих США у вигляді податків, 
витрачено на ведення авантю
ристичної війни в Кореї. І не
зважаючи на це, палії пової 
війни так само далекі від до
сягнення своєї мети сьогодні, 
як і два роки тому.

Волелюбний корейський на
род, палко підтримуваний всім 
прогресивним людством, мужньо 
відстоює свою незалежність і 
демократичні завоювання.

Великий прапороносець миру 
товариш И. В. Сталін заявив: 
«Якщо Англія і Сполучені Шта
ти Америки остаточно відхи
лять мирні пропозиції Народ
ного Уряду Китаю, то війна в 
Кореї може кінчитися лише по
разкою інтервентів».

Ці слова великого вождя на

створено 16 вищих навчальних 
закладів, збудовано чудовий дер
жавний упіверситетім. Кім Ір Се
на в Пхеньяні, відкрито Ака
демію політичних і економіч
них наук, створено багато теат
рів, клубів, почало видаватися 
багато газет, журналів і літе
ратури корейською мовою.

До зовсім інших результатів 
призвело господарювання аме
риканських окупантів у Пів
денній Кореї. Виробництво тут 
не тільки не було налагодже
но, а весь час скорочувалось. 
Кількість безробітних досягла 
З млн. чоловік. У селян було 
відібрано навіть ті землі, які 
їм належали під час японського 
панування.

Па нескінченні утиски, по
бори і терор лісинманівських 
чиновників трудящі Південної 
Кореї відповіли розвитком пар
тизанської боротьби і руху за 
возз'єднання всієї країни в єди
ній демократичній республіці, 
під керівництвом Трудової пар
тії і її вождя Кім Ір Сена.

родів товариша Сталіна запа
люють корейський народ на 
героїчну боротьбу за визволен
ня своєї батьківщини від аме- 
рикано-англійських інтервентів.

Корейський народ витримав 
дворічну війну з сильним і 
підступним ворогом. Він стійко 
винесе всі випробування воро
жого нашестя і здобуде оста
точну перемогу.

Лаборантка протиепідеміч
ної лабораторії Корейської
Народної армії 
маху, заражену 
ми бактеріями.

досліджує ко- 
смертоносни-

(РАТАУ).

І
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Листи до редакції«• Свободу аку Дюкло!
Одна хата для брата, а друга для свата

Керуючий будинками буді
вельного управління Семенівсь- 
кого тресту т. Григораш роз
поділяє квартири за родинними 
ознаками. Своїх братів і сватів 
він забезпечує житловою пло
щею ще до початку їх роботи 
на будівництві, а робітникам, 
які працюють по кілька років, 
радить підождати.

Два роки працює камеронни- 
ком т. Волощенко, але кварти
ри йому немає. Живе він із 
сім'єю (жінка і двоє дітей) в 
непридатному приміщенні, де 
знаходиться обладнання насос
ної станції. Обіцяє другий рік 
дати квартиру Григораш і мені.

Зате свого свата Майстренка 
він забезпечив квартирою, коли 
той ще не працював в управ-

лінні. Дав окремий особняк і 
братові своєї дружини, в яко
го сім'я з двох чоловік. З лас
ки Григораша змінив уже дві 
квартири і т. Левченко, який 
працює всього один місяць сек
ретарем управління.

Так обділяє добрий дядя І’ри- 
гораш своїх родичів і знайомих 
державними квартирами, а кад
рові робітники залишаються без 
житлової площі по півтора-два 
роки.

Профспілкова організація і 
керівники управління повинні 
втрутитися в цю справу і зму
сити Григораша забезпечувати 
в першу чергу квартирами кад
рових робітників.

Г. ГРИГОР'бВ, 
робітник.

Відремонтуйте клуб
Приміщення, в якому МІС

ТИТЬСЯ клуб ясиноватського 
колгоспу «Комунар», зовсім не 
придатне для проведення ма
сово-політичної і культурно-ви
ховної роботи. Після дощів 
воно наполовину розвалилось.

У вільний від роботи час 
колгоспники не мають де куль
турно відпочити: почитати га
зету чи журнал, послухати 
бесіду, лекцію, переглянути 
кінокартину. 17 червня до села

прибула кінопересувка, але 
вона змушена була їхати далі, 
бо демонструвати кінокартину 
ніде було.

Таке безвідповідальне став
лення правління колгоспу і 
його голови т. Ващука до задо
волення культурних запитів 
трудящих викликає законне 
невдоволення колгоспників 
особливо МОЛОДІ.

0. ПРИХОДЬМО, 
секретар комсомольської 

організації.

і

Дедалі ширшого розмаху наби
рає народний рух протесту проти 
поліцейських репресій і на захист 
Жака Дюкло, Андре Стіл я та ін
ших французьких патріотів, ки
нутих в тюрми за участь у де
монстрації протесту 28 травня про
ти приїзду в Париж американсь
кого генерала Ріджуея.

По всій країні тривають мані

фестації, мітинги, збори і страй
ки. Вісім тисяч трудящих зібра
лись 15 червня на мітинг, органі
зований в м. Ла-Рошель місцевою 
федерацією компартії. Вони прий 
нили резолюцію, яка вимагає звіль
нення Дюкло, Стіля та інших пат
ріотів.

16 червня було звільнено з тю
рем багато учасників демонстра-

ції 28 травня. Тільки з однієї тюр
ми. де перебувало 50 учасників 
демонстрації, 35 чоловік випущено 
на волю.

Рух за звільнення Жака Дюкло; 
Андре Стіля та інших незаконно 
арештованих борців за мир і де
мократію шириться не тільки в 
самій Франції, але й в її колоніях. 

(ТАРС).

Бракороби з „Виробника"
Днями на Олександрійську 

електростанцію привезли кіль
ка балонів газованої води, ви
готовленої в артілі «Виробник». 
Кожному захотілося випити сві
женької водички. Та коли на
лили її в кухоль, то пити не 
можна було, бо вона була ви
готовлена, мабуть, з тієї води, 
що стояла в діжках вже кілька 
місяців.

Цікаво знати, чи перевіряє
-------------------------

якість виготовленої продукції 
артіллю лікар санінспекції 
т. Блюдін, і хто взагалі в ар
тілі «Виробник» відповідає за 
якість випускаємо! продукції.

Час покінчити з бракоробст- 
вом і давати споживачеві тіль
ки доброякісну продукцію.

В. КУЙОВДА, 
голова цехового комітету 

профспілки електростанції.

Бібліотека не задовольняє
запитів читачів

В країнах народної 
демократії

Твори класиків 
марксизму - ленінізму 

в Угорщині
Видавництво „Сікра* випустило 

в світ угорською мовою збірник 
творів Маркса, Енгельса, Леніна, 
Сталіна під назвою „Пролетарсь
кий інтернаціоналізм і патріотизм*. 
Книга містить праці і окремі вис
ловлювання класиків марксизму- 
ленінізму в цьому питанні.

(ТАРС).
----- -----------

Болгарський народ 
шанує пам'ять 

Георгія Димитрова
18 червня болгарські трудящі 

разом з усім волелюбним і про
гресивним людством урочисто 
відзначили 70-річчя з дня народ
ження видатного діяча міжнарод
ного робітничого руху, вождя і 
вчителя болгарського народу 
Георгія Димитрова.

На фабриках і заводах, на тран
спорті, новобудовах країни про
водилися загальні збори, де за
слухувались доповіді про револю
ційний шлях Георгія Димитрова. 

(ТАРС).
♦

—Семирічні школи
в Албанії

В новій Албанії проявляється 
велике піклування про виховання 
молодого покоління. Семирічна 
освіта стає обов'язковою. На кі
нець п'ятирічки в Албанії буде 
242 семирічні школи, а кількість 
учнів у них досягне 50 тисяч.

(ТАРС).

Злочини, що їх творять американські агресори в 
Кореї, викривають лицемірство американських політи
канів, які. прикриваючись словами про .гуманність", на 
ділі насаджують фашистську тиранію і гітлерівські 
порядки.

(Із газет).

До тієї ж мети, тими ж шляхами і до того ж кінця. 
ПРЕСКЛІШЕ РАТАУ

Гнівний протест італійського народу
З Парижа в Рим прибув кат 

корейського народу американ
ський генерал Ріджуей.

В зв'язку з його приїздом іта
лійський уряд встановив у Римі 
надзвичайний режим поліцейської 
охорони.

Але, незважаючи на порпп"х- 
ції і репресії поліції, по всій Іта
лії наростає рух протесту проти 
перебування Ріджуея.

У містах і селищах проходять 
демонстрації і мітинги під лозун-

---------------------- ♦

ПОВІДОМЛЕННЯ
27 червня у міському театрі імені Саксаганського 

збори агітаторів міста.
З доповіддю на тему „Поточний момент і завдання агітато

рів" виступить секретар міськкому КП(б)У т. Атанов О. Г.
Початок зборів о 7 годині вечора.

тами боротьби за мир і незалеж
ність. У Римі, Мілані. 'Гюрині і 
ряді інших міст відбуваються 
страйки.

На стінах будинків у різних 
кварталах Рима виникають напи
си: „Геть американців з Італії!^ 
„і еть генерала-чуму!" 4

Десятки тисяч листівок проти 
американських окупантів розпов
сюджуються по місту 
мир.

борцями за

(ТАРС).

відбудуться

У селі Ворошиловці працює 
бібліотека. Для неї виділено 
просторе приміщення і приз
начено штатного працівника— 
бібліотекаря.

Та, на жаль, бібліотека не 
задовольняє зрослих культур
них запитів трудящих села. У 
ній налічується лише 350 при
мірників політичної і художньої 
літератури, тоді як читачів тут 
значно більше.

Часто можна спостерігати 
таку картину. Заходить до біб
ліотеки громадянин і питає: 
—Яку книгу ви мені порекомен
дуєте прочитати?—Бібліотекар 
називає кількох авторів. Читач

здвигує плечима—він вже чи
тав твори цих авторів, а нови
ми книгами бібліотека не по
повнюється.

З відвідувачами бібліотеки, 
по суті, ніякої роботи не про
водиться. Бібліотекар т. Треліс 
за останні чотири місяці не 
провела жодної читацької кон
ференції.

Не дбає про поповнення 
сільської бібліотеки новинками 
літератури і відділ культосвіт
ньої роботи виконкому район
ної Ради (зав. відділом тов. 
Ткачов).

------- ---------

Електрифікація 
Угорщини

На кінець п'ятирічки (1950 р.— 
1954 р. ) виробництво електро
енергії в Угорській Народній 
Республіці перевищить довоєнний 
рівень у п'ять раз. Будуть елек
трифіковані всі села країни. За 
два роки п'ятирічки здійснено 
електрифікацію 284 сіл, 145держ- 
госпів, 121 землеробського вироб
ничого кооперативу, 63 машииио- 
тракторних станцій.

Тепер на річці Тісса споруд
жується Тіссалекська гідроелек
тростанція, яка щороку даватиме 
понад 55 млн. кіловат-годин елек
троенергії.

(ТЛРС).

П. ГОРБАЧЕНКО.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

До редакції газети .Більшо
вицька правда* надійшов лист, в 
якому розповідалось про те, що 
в Звенигородській сільській Раді 
депутатів трудящих засідання ви
конкому сільради і сесії прово
дяться від випадку до випадку.

Як повідомила редакцію секре

тар виконкому районної Ради де
путатів трудящих т. Щульга, фак
ти, наведені в листі, мали місце в 
роботі сільської Ради.

Виконком райради надіслав ін
структора райвиконкому, який до
поміг працівникам Звенигородсь
кої сільради налагодити роботу.

------ ♦-----

Участь албанських 
робітників у 

соціалістичному 
змаганні

Як передає Албанське телеграф
не агентство, 18 червня в Тірані 
відкрився другий з'їзд профспілки 
працівників промисловості і гір
ників.

Голова президії Центрального 
комітету профспілки працівників 
промисловості і гірників Йорді 
Шулі в своїй доповіді відзначив, 
що тепер 80 процентів промисло
вих робітників охоплено соціалі
стичним змаганням. Велику роль 
у досягненні виробничих успіхів 
відіграє застосування радянських 
методів праці.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

Олександрійський 
культосвітній технікум 

ОГОЛОШУЄ 
набір студентів

па стаціонарний та заочний відділи 
на 1952—53 навчальний рік.

Технікум має два відділи: бібліотечний та клубний. 
Бібліотечний відділ готує кваліфікованих працівників бібліо
течної справи для районних та міських бібліотек.

Клубний відділ готує кваліфікованих працівників 
культосвітньої роботи. На відділі проводиться навчання на 
музичних інструментах по класах: баян, мандоліна, домра 

та скрипка.

Строк навчання на стаціонарному відділі 3 роки, 
на заочному—4.

Особи, що закінчили 7 класів на „5* у 1951-52 навчаль
ному році, приймаються без екзаменів.

Вступні екзамени з української та російської мов, мате
матики, Конституції СРСР зІ-го по 20 серпня.

Заяви про вступ приймаються
з 1 червня до 1 серпня.

До заяви додаються такі документи:
Свідоцтво про освіту (в оригіналі), свідоцтво про народжен

ня (в оригіналі), автобіографія, три фотокартки, довідка про 
стан здоров'я, на ааочний відділ додається довідка з місця роботи.

Адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діб
рови, № 71.

Дирекція.
==^>

1
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ПЕРЕДОВА: Кожній рільничій

бригаді—критий тік.

У столиці нашої Батьківщини 

(1 стор.).

3. Вдовиченки. -Зрілість (2 стор ).

Сиціаністичне змагання на честь

Дня шахтаря (2 стор.).

К. Рябчинськнй,—Як я підготувався

до хлібоперевезень (3 етор.).

На великих будовах (3 стор.).

День захисту миру (4 стор.).

У Міністерстві Закордонних Справ

СРСР (4 стор.).

Американські людожери (4 стор.).

Кожній рільничій бригаді — 
критий тік

Незабаром колгоспи району 
розпочнуть жнива. Це найвід
повідальніший період сільсько
господарського року.

Готуючись до жнив, праців
ники сільського господарства 
пдагну^ь забезпечити зразко
вий обробіток посівів, загото
вити якнайбільше сіна і сило
су для громадського тварин
ництва, високоякісно відремон
тувати всі комбайни, молотар
ки, жатки та інші збиральні та 
транспортні засоби.

Але для успішного прове
дення збирання врожаю і хлі
бозаготівель цього замало. Вес
на і літо нинішнього року ба
гаті опадами. Це забезпечило 
добрий розвиток посівів, але 
разом з тим дощове літо може 
затримати косовицю хліба і 
особливо підготовку зерна до 
здачі його па заготівельні 
пункти.

Отже, щоб забезпечити без
перебійну здачу хліба державі 
за будь-яких умов і уникну
ти його псування, колгоспи 
району повинні поряд з під
готовкою жаток, молотарок, 
зерноочисних та інших машин 
та інвентаря забезпечити своє- 
ч'асний ремонт і будівництво 
критих токів та навісів, зерно
сушарок тощо. Критий тік і 
зерносушарка повинні бути в 
кожній рільничій бригаді.

Торік, наприклад, не страшна 
була непогода артілі імені 18 
партконференції, імені 18 з’їз
ду ВКП(б) та іншим, бо вони 
мали добре вкриті токи і навіси.

З досвіду минулих років ми 
знаємо і те, що там, де не бу
ло критих токів і зерносуша
рок, навіть невеликі дощі при
зводили до припинення хлібо
здачі, до значних втрат зерна.

Передові колгоспи району 
добре усвідомили значення кри
тих токів. Поряд з іншими не
відкладними роботами вони ус- 
піїппо провадять ремонт наяв
них токів і будують нові.

У колгоспі імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, уже 
підготовлено нове приміщення 
для сушки і зберігання хліба 
нового врожаю, в кожній ріль

На сесії міської Ради депутатів трудящих
24 червня відбулася чергова 

сесія міської Ради депутатів 
трудящих. На сесії обговорю
валося питання про підготовку 
шкіл до нового навчального 
року. З доповіддю виступив 
завідуючий міським відділом 
народної освіти т. Гідулянов.

—Зараз, коли закінчився уч
бовий рік, важливого значення 
набуває своєчасний ремонт 
шкільних приміщень. Між тим, 
—сказав доповідач,—керівники 
шкіл № 3 і № 7 до цієї справи 
поставились байдуже. Незадо
вільно проходить ремонт і в 
школі № 2 (директор т. Клочко).

Мало приділяється уваги за
безпеченню шкіл паливом, прид
банню підручників, наочних 
приладів, поповненню бібліотек 
новими книгами. 

ничій бригаді успішно завер
шується будівництво критих то
ків і навісів.

Велику увагу правління ці
єї артілі приділяє механізації 
робіт по очистці хліба. У двох 
рільничих бригадах всі зерно
очисні машини будуть діяти з 
допомогою механізмів.

Успішно йде будівництво кри
тих токів і навісів у колгоспах 
імені 18 з’їзду ВКП(б), імені 
Карла Маркса та інших.

Але в цілому по району ремонт 
і будівництво критих токів, на
вісів і зерносушарок проходить 
незадовільно. Досить сказати, 
що з 50 потрібних критих то
ків є лише 34 та й ті ще не 
всі відремонтовані, невистачає 
19 глинобитних майданчиків. 
Особливо тривожний стан з бу
дівництвом зерносушарок. До 
їх спорудження в районі, по 
суті, ще не приступили.

Недопустимо зволікають ре
монт і будівництво критих то
ків, навісів і зерносушарок ар
тілі імені Ворошилова (голова 
правління т. Жежеря), імені 
12-річчя Жовтня (голова прав
ління т. Гаркуша), «Комунар» 
(голова правління т. Ващук) 
та деякі інші.

Пленум ЦК КП(б)У у поста
нові «Про підсумки весняної 
сівби і заходи по догляду за 
посівами, підготовці і прове
денню збирання врожаю зерно
вих та інших сільськогосподар
ських культур у 1952 році» з 
метою проведення за всяких 
умов молотьби і здачі хліба 
державі зобов’язав вжити захо
дів до якнайшвидшого завер
шення ремонту і будівництва 
критих токів, навісів, зерно
сховищ, зерносушарок у роз
мірах, необхідних для своєчас
ного просушування і правиль
ного зберігання зерна.

Завдання партійних органі
зацій і правлінь колгоспів— 
забезпечити виконання цього 
рішенпя Пленуму ЦК КП(б)У 
і завершити ближчими днями 
ремонт і будівництво критих то
ків і зерносушарок у кожній 
рільничій бригаді.

Доповідач говорить про те, 
що шефські організації, зокре
ма колективи деревообробних 
майстерень та 11 дистанції 

| служби колії, подають дійову 
допомогу школам № 5 і № 9 в 
підготовці до нового навчаль
ного року.

Тов. Гідулянов підкреслив, 
що в підготовці шкіл до ново
го навчального року не можна 
втрачати жодного дня. Треба 
вжити всіх заходів, щоб у 
стислі строки відремонтувати 
шкільні приміщення, придбати 
необхідну кількість наочних 
приладів, підручників тощо.

Після доповіді слово взяв 
директор школи № 10 т. Мос
каленко. Він відзначив, що 
міський відділ народної освіти

І У столиці нашої 
Батьківщини
Новини радянського 

автоматизму
Верстатобудівники Москви за

кінчили складання другої черги 
заводу-автомата по виробництву 
автомобільних поршнів. Всі про
цеси, починаючи від завантаження 
сировини і кінчаючи упаковкою 

І готової продукції, на цьому під
приємстві повністю механізовані.

Працівники столичних заводів 
імені Орджонікідзе і внутрішліфу- 
вальних верстатів закінчили скла
дання устаткування автоматично
го цеху, в якому оброблятимуть
ся поршневі пальці трактора. Ви
сокопродуктивні верстати цеху 
дадуть можливість у 7,5 раза ско
ротити виробничі площі і в 15 
раз зменшити число робітників.

На заводі 
„Стекломашина"

Колектив Московського заводу 
,Стекломашина“ закінчив споруд
ження автоматичної лінії, на якій 
механічно здійснюється весь про
цес виробництва скляного (посуду 
для парфюмерної промисловості.

Лінія складається я чотирьох 
складних агрегатів. Головна ма
шина цієї лінії, що виготовляє до 
60 виробів за хвилину, складена 
з 14 тисяч різних деталей.

Пилесосні станції
У численних приміщеннях ви

сотного будинку Московського 
університету, який споруджується 
на Ленінських горах, в розпалі 
опоряджувальні роботи. Вони про
вадяться в башті, що вивершує 
будинок, і на поверхах.

В одному з залів складаються 
деталі пилесосної станції. Примі
щення очищуватиметься від пилу 
з допомогою спеціальних механіз
мів. Прибиральниці одержать пе
реносні пилесоси, які підключати
муться до клапанів, вмонтованих 
у стіни. Звідти пил по захованих 
трубах надійде на станцію. Для 
того, щоб обслужити тільки го
ловний корпус, потрібно буде 15 
пилесосних станцій.

Продукція підмосковного 
заводу

Большевський машинобудівний 
завод під Москвою виготовляє 
різне устаткування для підпри
ємств харчової, м'ясної, молочної 
і рибної промисловості. Тут виро
бляють агрегати, які випускають 
по 250 кілограмів морозива за го
дину, машини для одержання тва
ринного масла.

Недавно звідти відправлено на 
Далекий Схід машину для авто
матичної розробки і переробки 
кети і горбуші. Агрегат перероб
ляє близько 25 тонн риби за го
дину, заміняє сотні робітників.

(ТАРС).

мало дбає про те, щоб забезпе
чити школу потрібними наоч
ними приладами і відпускає 
мало для цього коштів.

Про готовність школи до но
вого навчального року говори
ла в своєму виступі директор 
школи № 5 т. Стрільцова.

Про незадовільну роботу 
книготоргу та інших торговель
них організацій говорили в 
своїх виступах тт. Малоок, Пі- 
гулович, Меткий, Донець і інші.

Завідуюча дитячим садком 
№ 1 т. Львовська зосередила 
увагу присутніх на питаннях 
підготовки дошкільних дитячих 
установ до зими.

Всього на сесії виступило 11 
чоловік.

По обговореному питанню се
сія прийняла рішення.

Вище якість, шипше асортимент 
товарів місцевої промисловості

Партія більшовиків, радян
ський уряд і особисто товариш 
Сталін проявляють повсякден
не піклування про покращення 
матеріально-культурного добро
буту радянських людей, про 
всебічне задоволення всезроста- 
ючих потреб трудящих.

Радянський споживач бажає 
придбати добротні товари, які 
б відповідали його попитові і 
смакові.

Задовольняти вимоги спожи
вача випуском якісної продук
ції в широкому асортименті— 
обов’язок працівників місцевої 
і кооперативної промисловості.

З місяця в місяць перевико
нує виробничі плани колектив 
міськхарчокомбінату (директор 
т. Кизіль). Достроково завер
шена піврічна виробнича прог
рама. По-діловому розгорнута 
тут боротьба за якість внпус- 
каємої продукції і тому жодної 
рекламації на виготовлені виро
би в цьому році комбінат не 
одержав. Розширюється і асор
тимент. Зараз комбінат виготов
ляє в більшому асортименті 
безалкогольні напої па фрук
тових соках. Крім того, до кін
ця року буде освоєно виготов
лення повидла, фруктових і 
ягідних соків та фруктових на
поїв вищого сорту.

Високих якісних і кількіс
них показників по виготовлен
ню товарів широкого вжитку 
добився колектив гудзикової 
фабрики.

На жаль,деякі керівники під
приємств місцевої промислово
сті нашого міста не можуть 
похвалитися якістю і асорти
ментом виробів. Вони не зва
жають на зрослі запити тру
дящих.

Порочна практика має міс
це в роботі промислової ар
тілі <'Победа». Хліб випікаєть
ся тут низької якості.

Виготовлення недоброякісної 
продукції в артілі є результат 
того, що її керівники (голова т. 
Сидоренко) примирилися з фак
тами бракоробства. Бракоробів 
тут не тільки залишають не

По містах Радянського Союзу

Нові будинки на вулиці Карла Маркса в Херсоні.
Фото Ю. Ліхути. Прескліше ТАРС.

покараними, але їх вважають 
чомусь кращими виробним нй- 
ками( ?!). На критику недоліків 
і скарги трудящих в артілі 
мало звертають уваги. Тут на
віть статті, яка була днями 
опублікована в газеті «Більшо
вицька правда» про факти 
бракоробства в артілі, до цьо
го часу не спромоглися обгово
рити ні на партійних зборах, 
ні на зборах працівників ар
тілі.

Не може похвалитись якіс
тю випікаємого хліба і промис
лова артіль «Виробник». Бу
вають випадки, коли хліб тут 
виготовляють з порушенням 
стандарту, але лабораторія ар
тілі «Победа» вважає його 
«якісним» і дозволяє до реалі
зації.

Негаразд в артілях і з 
санітарним станом. Часто по
рушуються найелементарніші 
правила санітарії та гігієни.

Недбайливо ставляться до 
задоволення запитів трудящих 
і працівники артілі «Червона 
вишивальниця» (голова т. Мар- 
тинцева). Замовлення ви
конуються незадовільно, не 
враховуючи запитів замовника. 
Так, закройпик т. Варченко 
пошив сорочку громадянину 
Маковозу зовсім іншого фасону, 
ніж він замовляв.

Не дбають за збільшення 
випуску продукції, розширен
ня її асортименту та покращен
ня якості і в артілі «Червоний 
тесляр» (голова т. Додатко).

Керівникам підприємств міс
цевої промисловості необхідно 
серйозно зайнятись обновлен
ням і розширенням асортименту 
товарів широкого вжитку. Пар
тійні організації, здійснюючи 
повсякденний контроль за ді
яльністю господарників, повин
ні приділяти більше уваги пи
танню якості виробів широко
го вжитку, як завданню вели
кої державної ваги.

Більше добротних виробів, 
ширше їх асортимент. Повністю 
задоволимо всезростаючі потре
би радянського споживача!

4
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П'ятдесят юнаків і дівчат 
Олександрійської середньої 
школи № 1 звітували перед 
Батьківщиною складали екза
мени на атестат зрілості.

Зрілість визначається не 
лише тим, що випускник доб
ре оволодів певного сумою 
знань з основ наук, але й тим, 
з яким світоглядом випускає 
школа його на широкий жит
тєвий шлях.

Екзамени на атестат зрілості 
з літератури, історії, хімії, ма
тематики показали, як наші 
педагоги виконують свій пер
ший обов'язок — готувати для 
Вітчизни грамотних, всебічно 
розвппепих і культурних лю
дей, здатних стати активними 
будівниками комуністичного 
суспільства.

Екзаменаційні твори десяти
класників свідчать про глибокі 
знання літератури, їх широкий 
культурний і політичний круго
зір.

Спільним, типовим для всіх 
випускників, що вступають на 
світлий шлях самостійного 
життя—є їх ідейна зрілість, 
цілеспрямованість, жагуче ба
жання внести свою частку в 
величну справу будівпицтва 
комунізму, любов до рідної 
Батьківщини, до геніїв , люд
ства В. 1. Леніна і її. В. 
Сталіна.

Особливо яскраво проявля
ються ці прекрасні риси у тво
рах вппускпиків: «Тема дружби 
народів СРСР в українській 
радянській літературі». Епігра
фом до розкриття ідеї цього 
твору учень Перепадя Анатолій 
взяв такі „зрозумілі і зворушли
ві слова її. В. Сталіна: «Друж
ба народів СРСР велике і сер
йозне завоювання, бо поки ця 
дружба існує, народи нашої 
країни будуть вільні і непере
можні. Ніхто не страшний нам, 
ні внутрішні, ні зовнішні во
роги, поки ця дружба живе і 
здравствує».

Вступ до твору починає 
Перепадя такими словами:

«Великі культурні діячі ми
нулого завжди плекали у своїх 
серцях найзаповітпіші прагнен
ня народів, зокрема мрію про 
свободу і дружбу народів.

...Осіннього дощового вечора, 
в Петербурзі, загорнені в один 
плащ, стояли Пушкін та Міцке- 
вич і мріяли про той час,

....Когда пародій распри позабі.ів. 
В великую семью соединятся". 
Слова безсмертного Пушкіна 

збулися тільки в наш час, коли 
мускуляста рука пролетаріату 
розбила вирах гнобителів-капі- 
талістів.

Під сонцем Сталінської Кон
ституції розквітла дружба на
родів Радянського Союзу».

Мрії і почуття випускників 
висловив у рядках власного 
вірша учень Анатолій Пере
падя:

„Гей, від півночі до півдня — 
Рідний край—одна сім'я.
Сила, сила непобіднаї
Край радянський, земле рідна— 
Дороге твоє ім'я"...

Випускники вечірньої школи робітничої молоді
Відбувся випуск десятиклас

ників Олександрійської вечір
ньої школи робітничої моло
ді №1. Па атестат зрілості зда
ли екзамени 28 чоловік.

З Р 1 Л І с
і Також глибокоідейно роз

крила цю тему десятикласниця 
Варганіхіна Надія, склавши 
цитатний план. Епіграфом до 
твору вона взяла уривок з пое
зії Максима Рильського:

„Союз непоборний радянських 
країн — 

Моя Батьківщина".
Тема дружби народів як і 

тема праці в усіх творах ви
пускників органічно пов'язана 
і весь час перекликається з 
темою про мир.

«Велика дружба народів СРСР, 
—пишуть учні,—могутній удар 
по паліях війни. ІІепависні 
агресори бачать, що весь про
гресивний народ світу підні
мається на захист миру. Ра
дянський Союз іде в авангарді 
борців за мир. Погляди миро
любних народів звернені до 
Москви, до ЇЇ. В. Сталіна. В 
боротьбі за мир прогресивні 
люди світу керуються словами 
Й. В. Сталіна:

«Мир буде збережений і 
зміцнений, якщо народи візь
муть справу збереження миру 
в свої руки і відстоюватимуть 
його до кінця».

Випускниця Риндич закінчує 
свій твір такими словами:

„Народи світу свої погляди 
звертають до Генералісимуса 
Радянського Союзу —великого 
Сталіна.

—Світ бачить зорі на Кремлі, 
Великий Сталій в серці кожнім. 
Ми знаєм: щастя на землі, 
І воля, й мир—непереможні!"
Відмінниця-випускниця Доб- 

ровольська Алла змістовно на
писала твір на тему: «Заклик 
до революційної боротьби проти 
папства й царизму в творах 
Т. Г. Шевченка». Правильно 
показавши полум'яного поета- 
революціонера і його епоху, 
Алла пише:

«...Шевченко вірив у світле 
майбутнє трудового люду, і 
воно настало. Народ звільнився 
від споконвічного рабства в неза
бутні дні Великого Жовтня і під 
проводом більшовицької партії 
та її вождів В. І. Леніна і 
її. В. Сталіна побудував щас
ливе й заможне життя, про 
яке мріяв великий кобзар.

Наша країна, керована ге
нієм любимого Сталіна, нев
пинно йде до вершип кому
нізму».

Випускниця виразно показа
ла благотворний вплив російсь
кої революційно- демократичної 
літератури на творчість Т. Г. 
їїіевченка.

Полум'яний патріотизм, ши
рокий кругозір, марксистсько- 
ленінський світогляд, висока 
культура, знання художніх тво
рів, зрілість думки характери
зують більшість творів випуск
ників і з російської літератури.

Володимир Шкляр до твору 
на тему: «Идейное содержание 
романа А. А. Фадеева «Моло
дая гвардия» розробив цікавий 
складний план, який свідчить 
про зрілі знання юнака. У 
викладі твору він розповідає 
про залізну волю і витримку 
крилатих юних сталінців-моло-

Значна частина випускників, 
поряд з роботою на виробниц
тві, в організаціях і установах, 
протягом року навчались на 4-5.

Найкраще навчались і скла

т ь
догвардійців здатних самовідда
но боротись і перемагати.

«... А. А. Фадеев нам пока- 
зал, что советскпй народ, вос- 
питанньїй партией большеви- 
ков, дьішет пламенпой любовью 
к своєму правительству, к сво- 
ей Родине. Он сильний духом, 
как сильньї идеи, которьіе осу- 
ществляются в нашей стране. Он 
неразрнвно связан с партией, 
с любимим її. В. Сталиним».

Полум'яною любов'ю до ра
дянської Батьківщини і нена
вистю до ворогів пройпяті тво
ри на тему: «Разоблачепие ка- 
питалистического мира в твор- 
честве Горького и Маяковс- 
кого».

Учні використали безсмертні 
нариси і памфлети М. Горько
го та вірші В. Маяковського, які 
викривають облудну «цивіліза
цію» буржуазного заходу та 
Америки, розкривають цинізм, 
прогнившу «культуру» долара, 
її людиноненависницьку суть.

Учні підкреслюють, що обид
ва письменники в Америці ба
чать дві Америки: більшість— 
простий трудовий народ, до яко
го вони висловлюють свої сим
патії і любов, незалежно від 
їх расової і національної при- 

, належності; і меншість—пара- 
I зитів кривавих примар, яких во

ни гостро ненавидять. В зак
лючній частині твору випуск
ник Перепадя пише:

«Нержавеющий набатний стих 
Маяковского всегда будет слу
жить в борьбе трудящихся про
тив мерзостей капитализма, ра- 
зоблачать нинешнюю гнусность 
и подлость империалистическо- 
го мира. •

Горький и Маяковский своим 
примером вдохновляют советс- 
ких людей на борьбу за мир 
во всем мире».

Розкриваючи образи літера
турних героїв, кожен випуск
ник висловлює свої погляди на 
життя, свої мрії, які нерозрив
но зв'язані з інтересами і праг
неннями всього радянського 
народу.

Всі учні свої твори написа
ли за чітко складеним планом, 
уміло використали цитати, які 
являють собою складову час
тину їх творів, використали 
епіграфи, які концентрують в 
собі ідею твору.

Всі твори характерні своє
рідністю викладу думок, стилю 
тощо. Усні відповіді з літера
тури, історії, хімії, математики 
також обгрунтовані, і знання 
випускників з основ наук твер
ді і сталі.

Майже з усіх предметів на 
«5» відповідали Добровольсь- 
ка А., Перепадя А„ Варгані
хіна Н., Юшко II., Лозова, 
Шкляр В. та інші.

Почуттям гордості сповнені 
серця педагогів ва своїх вихо
ванців, які виростають щасли
вими, радісними, безмежно від
даними рідній Батьківщині, ве
ликій справі Леніна—Сталіна.

3. ВДОВИЧЕНКО, 
викладач російської літератури 

8—10 класів середньої 
школи №1.

ли екзамени з правом одер
жання срібної медалі десяти
класники: Урюпин Сергій, Ку- 
ценко Анатолій та Грошев Ми
хайло.

Соціалістичне змагання 
на честь Дня шахтаря

Новатори-брикетники
Слюсарі і електрозварники, 

сушильники і майстри Олек
сандрійської брикетної фабрики 
прагнуть зустріти День шахта
ря визначними успіхами в труді.

Майстер т. ІІІокін разом з 
слюсарем т. Гонтарем виконали 
завдання за 4 дні, тоді як ра
ніше на це витрачалося місяць.

В першому кварталі фабрика 
випускала брикет з вологістю 
24 проценти. Нині, завдяки 
удосконаленню технологічного 
процесу, вологість знижено на
2 проценти.

У допоміжному цеху слюса
рі тт. Левченко і Федоренко, 
електрозварники тт. Бурмак і 
Пузніченко виготовили відкри
тий батарейний холодильник,
3 допомогою якого зберігаєть-

Шахтарі нарощують темпи
У соціалістичному змаганні 

на честь Дня шахтаря гірники 
шахти № 2 добиваються нових 
виробничих успіхів. В перших 
рядах іде колектив дільниці, 
очолюваний т. Шелковським, 
який реалізує план на 138 
процентів.

Бригади наваловідбійників 
тт. Мигері, Фіртича виконують 
завдання на 140—150 процен
тів.

На шахті стахановською 
працею відзначаються навало
відбійники Григорій Шило, 
Іван Осиченко, Макар Карпов,

Формальне ставлення 
до важливої справи

Передові люди будівельного 
управління, йдучи назустріч 
Дню шахтаря, вносять раціона
лізаторські пропозиції, спрямо
вані для поліпшення техноло
гічного прецесу, кращого ви
користання техніки, піднесен
ня продуктивності праці.

Тільки в червні надійшло 10 
раціоналізаторських пропози
цій, які майже всі здійсмепі. 
Між тим, приймаючи і реалі- 
зуючи їх, ніхто не дбає про 
те, щоб новаторам своєчасно 
виплачувалп винагороди.

Інженер т. їїковенко, відпо
відальний за роботу серед раціо
налізаторів, по-казенному ста
виться до справи.

На запитання, чому не спла

На знімку: екскаватор „УЗТМ" в забої на дільниці тресту 
„Олександріявуглерозріз".

Фото С. Міркотана.

I ся 20 процентів цінної сиро-
] вини.

Верстатник т. Зибін зробив 
пристосування, яке дало мож
ливість набагато збільшити про
дуктивність праці.

Дуже цінну пропозицію вніс 
майстер сушильного відділу 
т. Федюха. Він запропонував 
переробити скребковий кон
вейєр. Це дозволить підтриму
вати температурний режим су- 
шилки №3.

Новатори у співдружності з 
інженерами фабрики добиваю
ться кращого використання тех
ніки, наполегливо борються 
виконання десятимісячного пл^^ 
ну до Дня шахтаря.

А ВОЛКОВ, 
робітник Олександрійської 

брикетної фабрики.

Петро Василенко, Федір Кочер
га, Григорій Пуховий та багато 
інших.

Сомовіддано працюють крі
пильники Пантелеймон Гречи- 
на, Іван Руденко, які щозміни 
виробляють по 180—200 про
центів норми.

Колектив шахти успішм 
здійснює свої соціалістичні 
бов'язання. 20 червня достро
ково виконано піврічний план 
видобутку вугілля.

А. Лежанкін, 
голова шахткому шахти № 2.

чують винагороди, він відповів:
—Бачите, товариші, які внес

ли пропозиції, не підрахували 
скільки буде економії.

Саме т. їїковенко насампе
ред повинен був допомогти 
стахановцям зробити підрахун
ки, організувати консультацію.

Таке формальне ставлення до 
керівництва раціоналізаторсь
ким та винахідницьким рухом 
не може сприяти розвитку твор
чої ініціативи новаторів вироб
ництва, які у соціалістичному 
змаганні за достойну зустріч 
шахтарського свята борються 
за дострокове виконання взя
тих зобов'язань.

П. СИДОРОВ, 
працівник тресту . 

і „Олександріявуглерозріз".



П'ятниця, 27 червня 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

ЯК Я ПІДГОТУВАВСЯ 
ДО ХЛІБОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Торік, старанно підготував
ши свій автомобіль «ЗІС—150» 
до хлібоперевезення, я щоден
но добивався високих виробітків. 
200 процентів норми стало зви
чайним явищем в моїй роботі.

Перевиконанню завдань спри
яло бережливе ставлення до 
автомашини, впровадження рей
сового графіку на перевезенні 
сільськогосподарських ванта
жів.
Я добре вивчав умови, в яких до

водилось працювати: віддаль від 
токів до приймального пункту, 

^^ан дороги, рельєф місцевості. "40^ допомагало мені маневрува
ти швидкостями, заощаджувати 
час. Скрізь, де б я не працю
вав, прагнув найменше просто
ювати під навантаженням ма
шини. Для цього вимагав від 
правління колгоспу виділити 
таку кількість вантажників, 
які забезпечували швидке на
вантаження і розвантаження 
хліба.

Звіривши скільки часу три
ває один рейс, я підрахував 
скільки таких рейсів зможу 
зробити за свою зміну. Конт
ролюючи виконання складено
го мною графіку, я завжди до- 
• гався перевиконання

нтажоперевезень.
$». —Готуючись до хлібопереве

зень цього року, я продумую, 
як краще організувати роботу 
за рейсовим графіком. Для цьо
го ознайомився з досвідом кра-

щих шоферів країни Анатолія 
Білоуса, Петра Людоговського 
та інших.

Свою машину я старанно 
підготував до перевозок хліба— 
наростив борти, закрив всі ка
нали, по яких можлива втрата 
зерна. Вже кілька місяців я 
працюю на виготовленні запас
них частин до автомашин. Зав
дання і на цій роботі щодня 
виконую па 150—180 процен
тів.

Ефективність автотранспорту 
зростає при використанні при
чепів. Тому цього року я по
просив керівництво автороти 
закріпити за мною на час хлі
боперевезень причеп.

Підрахувавши свої можливо
сті, я взяв на себе зобов'я
зання цього 
но виконувати
хлібоперевезеннях на 200 про
центів, вивезти за сезон не 
менше 700 тонн хліба. Щомі
сяця два дні перевозитиму хліб 
на зекономленому пальному.

Я закликаю всіх шоферів ор
ганізувати роботу кожної авто
машини за рейсовим графіком. 
Це допоможе нам швидко і без 
втрат перевозити хліб, а кол
госпам— достроково розрахува
тись з державою по хлібозаго
тівлях, з честю виконати взяті 
зобов'язання.

К.РЯБЧИНСЬКНЙ, 
шофер Олександрійської 

автороти „Союззаготтранс".

норм

року Щ0ДЄН- 
завдання на

З молодіжним завзяттям
Комсомольці артілі імені 18 

з'їзду ВКП(б) наполегливо бо
рються за виконання взятих 
соціалістичних зобов'язань. 
На всіх ділянках роботи вони 
працюють з молодіжним зав
зяттям, домагаються високих 
виробітків і відмінної якості.

Недавно комсомольці Воло
димир Крисько, Володимир Го- 
рошко, Микола ІІідкур та інші 
вирішили подати допомогу лан
кам в обробітку цукрових бу
ряків та картоплі. Всі вони 
виконали своє завдання на 130 

-150 процентів.
На заготівлі кормів для гро

мадського тваринництва добре

попрацювали комсомольці Воло
димир Бугар, Василь Фіртич та 
Микола Бондаренко. За три ро
бочі дні вони заготовили 50 
тонн силосної маси.

Значно перевиконує норми 
виробітку і комсомолець-трак- 
торист Олексій Шинкаренко, 
який працює на підживленні 
цукрових буряків.

Всі комсомольці докладають 
зусилля до того, щоб їх артіль 
з честю виконала зобов'язання, 
взяті перед великим Сталіним.

Я. ВИШНЕВЕЦЬКИЙ,
секретар колгоспної 

комсомольської організації.

Кіровоградська область Ко
лектив цукрорадгоспу „Комін
терн" змагається за одержання 
в нинішньому році не менше 370 
центнерів цукрових буряків з 
гектара на площі 226 гектарів. 
Виконуючи взяті зобов'язання, 

і буряководн добре організували 
| догляд за посівами. Проведено 

два підпушування міжрядь з 
одночасним підживленням мі
неральними добривами.

На знімку: підпушування між
рядь посівів цукрових буряків.

Фото Г. Вєрушкіна. 
Прескліше ТАРС.

По три норми 
за зміну

Високих виробничих успіхів 
на обробітку посівів добився 
тракторист-комсомолець Василь 
Онопа з тракторпої бригади тов. 
Омельченка, яка обслуговує, 
артіль імені Жданова.

Трактором У—2 з причіплю
вачем Павлом Демченком та 
Миколою Сафроненком за зміну 
він підпушує та підживлює по 
24 гектари цукрових буряків. 
Це втричі більше завдання.

Своєю самовідданою працею 
ці товариші подають приклад 
всім іншим механізаторам 
бригади.

В. ГЛОБА 
зав. відділу кадрів РК ЛКСМУ.

На великих будовах
СУДНА ЙДУТЬ НА ВОЛГУ

ІРОСТОВ НА ДОНУ. 20 черв
ня з нижнього Дону до Волзь
кої пристані вверх по Волго- 
Донському водному шляху вий
шла велика баржа «Магніто
горськ». Вона доставить вугіл
ля для фабрики імені Самой- 
лова.

Баржа «Пальчик», наванта
жена також вугіллям, відправ
лена в Астрахань. Караван барж 
з будівельними матеріалами до 
Волзької пристані Владимирів- 
ка повів пароплав «Г. Сєдов».

Па вугленавантажувальній 
пристані Краснодонецька зака
чують приймання вугілля бар
жі «Ессентукп» і «В Д-5», бу
дівельними матеріалами заван
тажується баржа «Тпхорецьк». 
їх пункт призначення—порти 
Волги.

У зв'язку з цим, що почав
ся вантажний рух на новій 
водній трасі, розгорнув свою 
діяльність Цимлянський порт. 
Переробка вантажів тут здійс
нюється з допомогою кількох 
плавучих кранів і інших ме
ханізмів. На маневрову роботу 
поставлено пароплав «Академік 
Лисенко». Пароплав Академік 
Лебедєв», який доставив до 
Цимлянського порту дебаркаде
ри, пішов у поворотний рейс 
по морю з баржею, навантаже
ною будівельними матеріалами.

20 червня в Цимлянське 
ввійшли пароплави «Академік 
Асафьєв» і Академік Виногра- 
дов». Вони доставили сюди 
перші баржі з волзьким пило- 
лісом та іншими вантажами.

НА БУДІВНИЦТВІ КУЙБИШЕВСЬКОЇ ГЕС
КУЙБИШЕВ. Завершивши до

строково план першого півріч
чя, будівники Куйбишевсь
кої гідроелектростанції розгор
нули змагання за виконання до 
15 серпня 8 місячної програми 
будівельно монтажних робіт.

На правому березі Волги, в 
котловані будинку гідроелек
тростанції, механізатори наба
гато піднесли продуктивність 
екскаваторів проти травня. До
бове виймання і вивезення грун
ту з котлована перевищило 10 
тисяч кубометрів. На лівому бе-

НОВІ КОЛГОСПНІ СЕЛА 
В ЗОНІ ВЕЛИКИХ БУДОВ

резі посилюються темпи земля
них робіт у котловані і на пе
ремичці водозливної греблі.

На всіх дільницях великої 
будови оголошена стахановська 
вахта на честь других роковин 
історичної постанови ЦК ВКП(б) 
і Ради Міністрів СРСР про спо
рудження Куйбишевської ГЕС. 
До цієї знаменної дати готуєть
ся до здачі в експлуатацію ве
лика кількість житлових бу
динків і культурно - побутових 
закладів у селищах гідробудів
ників. (ТАРС).

Прямі, широкі, обсаджені дере
вами вулиці, парки, стадіони, 
красиві приміщення шкіл, клу
бів, магазинів, будинків сіль
ськогосподарської культури— 
такий вигляд матимуть нові 
колгоспні села в районах, що 
прилягають до водоймища Ка
ховського гідровузла і в зоні 
Південно-Українського каналу. 
Створення великих водоймищ па 
півдні республіки викликає не
обхідність перенести повністю 
або частково з затоплювапих 
місць понад 80 населених 
пунктів.

Державний інститут по про
ектуванню сільського і колгосп
ного будівництва закінчив пла
нування ряду районів Херсон
ської, Миколаївської, Дніпро-

петровської і Запорізької об
ластей. Визначені місця нових 
населених пунктів. Виконкомом 
Херсонської обласної Ради де
путатів трудящих затверджено 
планування Ново - Воронцовсь- 
кого, Велико-Лепетиського і 
Верхпьо-Рогачицького районів. 
Виконано схему розселення в 
зоні Нижньо-Інгулецького зро
шуваного масиву по Жовтне
вому і Спігурівському районах, 
Миколаївської області, по Бі- 
лозерському -і Херсонському 
райопах, Херсонської області. 
Достроково завершено плану
вання Кам'янсько - Дніпров
ського, Мелітопольського і Ва- 
силівського районів, Запорізь
кої області.

(БАТА У).

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід сило
сування кормів і підживлення цукрових буряків 

госпах району станом на 25 червня 
до плану)(в процентах

Назва колгоспу Назва колгосп/

У кол-

імені Сталіна 
(Бандурівка) 

ім. 18 партконференції 
„Шлях до комунізму" 
ім.' Петровського 
„Заповіт Леніна" 
імені Леніна 
ім. Молотова 
„Оборона країни" 
„Комунар" 
ім. Жданова 
ім. Карла Маркса 
ім. 18 з'їзду ВКП(б)

83
100
50

100
100
84
50 
0

О

м
О о 
о 
ч 
ш ц<я

4.8
3.8

імені Сталіна (Вороши- 
ловка)

80
61
.50
36
34
34
26
20.7
17
12,6100
9.3 100
9,1 100

7.7 100

„Шлях до соціалізму 
ім. Ворошилова 
ім. Володимира Ульянова О 
імені Калініна 
ім. Щорса 
ім. Рози Люксембург 
„Перше травня" 
„Жовтень" 
ім. Енгельса 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Будьонного 
ім. Хрущова
По КористІвськІЙ МТС 
По Олександрійській МТС 13,4 
По РАЙОНУ 17,3

С 
О 
О 
0 
О 
О 
0 
0 
0
20,9

66
100
58
50
50
43
40
10
0
0

62
76
88
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КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ. В колгоспі імені Леніна, 
Ново-Георгіевського району, поголів'я крупної рогатої худоби 
переведено на літне табірне утримання. Використання зеленого 
конвейєру на корм худобі значно підвищило її продуктивність. 
Середній удій молока за 5 місяців нинішнього року становить 
понад 1000 літрів.

На знімку: доїння корів у літньому таборі молочно-товарної 
ферми колгоспу імені Леніна.

Фото Г. Вєрушкіня. (Прескліше РАТАУ).

Підвищувати надої молока
Тваринники артілі імені 18 

з'їзду ВКП(б) впровадили дво
змінну роботу доярок і чоти- 
рьохразове доїння корів. Орга
нізувавши добрий догляд і під
годівлю тварин золеною масою, 
другий рік вони тримають пер
шість серед колгоспів району 
по надщо молока. У цьому кол
госпі середній надій на кожну 
фуражну корову зараз стано
вить 825 літрів.

Спочатку цього року на дво
змінну роботу і чотирьохразо- 
ве доїння перейшло ряд інших 
колгоспів району. Це різко поз
начилось на підвищенні про
дуктивності корів.

Так, доярки артілі імені Жда- 
нова, запровадивши ці прогре
сивні методи праці, вже надої
ли на фуражну корову по 694 
літри молока і тримають по 
надою друге місце в районі. 
Значно збільшилась продуктив
ність корів в колгоспах імені

Навряд чи багато хто знав до 
травня 1952 року, що в Корейсь
кій затоці є маленький острів Коч
жедо. Його можна було знайти 
тільки на найдокладніших картах. 
Назва острова на корейській мо
ві звучить поетично—„благодат
ний, райський острів". І це був 
справді чудовий куточок корей
ської землі. Маленькі селища ко
рейських трудівників потопали 
в апельсинових гаях, теплий пів
денний вітер розносив пахощі каз
ково красивих тропічних квітів. 
Мирні, працьовиті люди тішились 
сонцем, тишою; дитячі голоси, на
че дзвінкі дзвіночки, дзвеніли з 
ранку до заходу над квітковими 
килимами, над берегом теплого 
південного моря.

Але ось прийшли труменовські 
солдати, криваві розбійники, най
мити американських мільярдерів 
і мільйонерів, і острів Кочжедо 
став островом смерті. Тут кату
ють і морять голодом 80 тисяч 
полонених солдатів корейської на
родно-демократичної армії і ки
тайських добровольців. Миролюб
ні люди всіх країн з жахом і гні
вом почули недавно про ті не
людські муки, яким піддають аме
риканські кати військовополоне
них солдатів Народної армії і їх 
бойових братів—китайських на
родних добровольців на острові 
Кочжедо.

Американські палачі намагались 
змусити сміливих корейських і ки
тайських патріотів відректися від 
батьківщини. Під загрозою смерті 
і катувань американські садисти 
вимагали від військовополонених 

12-річчя Жовтня, імені Карла 
Маркса та інших.

Тим часом, як передовики до
биваються високих показників, 
середній надій молока по рай
ону не перебільшує минулоріч
ного. На 20 червня він стано
вить лише 455 літрів.

Особливо низька продуктив
ність корів у колгоспах імені 
Щорса, імені Будьонного, «Пер
ше травня» та деяких інших. 
Надій молока тут майже на 200 
літрів менший середнього рай
онного.

Це сталося тому, що в цих 
колгоспах не впроваджують пе
редових методів праці, незадо
вільно організували догляд і 
годівлю корів.

Керівники цих колгоспів по
винні поширити досвід передо
виків і домогтися різкого під
вищення продуктивності корів.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

Американські людожери
Анна Караваєва 

Лауреат Сталінської 
премії

★
заяв про те, що вони „не бажа
ють* повернутися на батьківщину. 
Заяву про зраду треба було під
писати кров'ю. Кати сподівались 
на смирення і покору, але, зму
чені катуваннями і голодом, люди 
вчинили їм героїчний опір. Вони 
відмовились зрадити своїй Бать
ківщині. Тоді американські варва
ри посилили знущання із полоне
них. Кілька мужніх синів корей
ського народу були четвертовані, 
сотні розстріляні і замучені.

Незважаючи на гнівний протест 
всього прогресивного людства, 
американські людожери продов
жують свої звірства. Лють амери
канських катів перевершила зло
діяння гітлерівських загарбників, 
а назва острова Кочжедо звучить 
у свідомості мільйонів чесних лю
дей всього світу як нове, ще 
більш страхітливе повторення Ос- 
венціма і Майданека. Кривава роз
права американської воєнщини в 
так званому „госпітальному" та
борі в Пусані, камери катувань в 
Сувоні показують, що американо- 
фашистські загарбники створили 
цілу систему таборів смерті.

На острові Кочжедо на табір 
військовополонених наведені жер
ла артилерійських гармат. Проти 
беззбройних, хворих, вимучених 
людей кинуті танки і бронемаши
ни. Американські фашисти своїми 
страхітливими злодіяннями грубо

День захисту 
миру

Миролюбне людство відзначи
ло 25 червня—дворіччя героїч
ної боротьби корейського на
роду проти воєнної інтервенції 
Сполучених Штатів Америки 
і їх союзників—як день захис
ту миру.

На підприємствах, в устано
вах, лекційних залах, палацах 
культури і клубах Москви 25 
червня відбулися бесіди, лекції 
і доповіді, присвячені Кореї. 
У парку культури і відпочинку 
«Сокольники» багато трудящих 
Москви прослухало бесіду «Бі
ля політичпої карти світу» і 
лекцію «Боротьба СРСР за 
міцний мир і безпеку народів».

-Вечір солідарності, присвя
чений корейським патріотам, 
відбувся в Центральному бу
динку працівників мистецтв.

Мільйони радянських людей 
прослухали вчора радіопереда
чу про Корею, організовану 
Всесоюзним радіокомітетом.

Численні відвідувачі Музею 
революції з інтересом оглядали 
зворушливий лист товаришеві 
11. В. Сталіну, надісланий ко
рейським народом у зв'язку з 
виведенням радянських військ 
з Кореї. У ньому говориться: 
«Не раз за багатовікову історію 
Корея бачила у себе чужозем
ні війська. Від їх мечів уми
рали наші патріоти, гинуло 
мирне населення. Вони палили 
наші міста і села, перетворювали 
їх у руїни, у купи попелу. І 
тільки радянські війська прий
шли до нас пе як завойовники, 
а як визволителі...». В листі 
говориться про величезну вдяч
ність трудящих Північної Кореї 
товаришеві ІІ. В. Сталіну за 
визволення від японського 
ярма, про вічність дружби між 
радянським і корейським на
родами.

(ТАРС). .

топчуть всі міжнародні угоди. Во
ни розтоптали угоди Гаагської 
конвенції 1907 р. і Женевських 
конвенцій 1929 і 1949 років про 
режим військовополонених. Нама
гаючись повернути колесо історії, 
одержимі бредовою жадобою до 
панування над всім людством,аме
риканські імперіалісти відкрито 
стали на шлях гітлерівської ти
ранії.

Верховоди Уолл-стріта жадають 
нових прибутків, тому їм потріб
на війна. Тому вони всіляко роз
палюють її полум'я в Кореї. Сво
їми страхітливими звірствами во
ни хочуть залякати народи, зла
мати їх опір американським агре
сорам. Однак ніякі звірства не 
допоможуть американським імпе
ріалістам подолати волю героїч
ного корейського народу.

Народи світу таврують ганьбою 
кривавих катів Уолл-стріту. Все 
прогресивне людство гнівно про
тестує проти злочинів американ
ських розбійників. Разом з усіма 
чесними людьми піднімаємо голос 
протесту і ми, радянські люди, 
зайняті мирним комуністичним бу
дівництвом.

Ми, радянські люди, вимагаємо 
припинити злодіяння американсь
ких людожерів, ми вимагаємо су
воро покарати катів Кочжедо.

Протестуючи проти чорних зло
діянь американських імперіаліс
тів, радянські люди ще більше по
силять свою боротьбу за дальше 
зміцнення могутності нашої соціа
лістичної Батьківщини—неруши
мого оплоту миру і демократії у 
всьому світі.

У МІНІСТЕРСТВІ 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ СРСР

21 червня ц. р. Шведський 
У ряд через свого Посла в Моск
ві п. Сульмана звернувся з 
просьбою до Радянського Уря
ду повідомити, чи не обстрілю
вали 13 червня над Балтійсь
ким морем радянські збройні 
сили шведський літак типу 
ДС - 3 і в позитивному разі— 
при яких обставинах це ста
лося.

24 червня Міністр Закордон
них Справ СРСР А. Я. Ви- 
шинський прийняв Посла Шве
ції п. Сульмана і зробив йому 
таку заяву:

«В зв'язку із зверненням 
Шведського Уряду 21 цього 
червня з просьбою повідомити, 
чи не обстрілювали над Бал
тійським морем 13 червня ра
дянські збройні сили шведсь
кий літак типу ДС - 3 і в по
зитивному разі—при яких об
ставинах це сталося, Міністер
ство Закордонних Справ СРСР 
вважає необхідним заявити таке.

На підставі проведеної ком
петентними органами перевірки 
Міністерство повідомляє, що 13 
червня о 13 г. 10 хв. у райо
ні Вентспілса з боку Балтійсь
кого моря мало місце пору
шення радянського кордону 
двома іноземними літаками. На
ціональна належність вказаних

♦-----------------------------------

Припинити війну в Нореї
Як повідомляє секретаріат Між

народної демократичної федерації 
жінок (МДФЖ), напередодні дру
гих роковин війни в Кореї сім'ї 
військовополонених, які перебу
вають в Кореї, звернулися із зак
ликом до всіх жінок Британської 
імперії. Цей заклик, говориться в 
повідомленні секретаріату МДФЖ, 
є відображенням тієї глибокої 
огиди до війни в Кореї, яку від
чувають батьки, дружини і наре
чені англійських солдатів, що 
воюють в Кореї і перебувають 
там у полоні. В заклику гово
риться:

,25 червня 1952 року минає 
два роки з того дня, коли в Ко
реї була розв'язана війна, яка 
забрала наших синів, розбила на
ші сім'ї, принесла корейському 
народові нелюдські страждання і 
смерть 300.000 дітей...

Поряд із зверненням до матерів 
і дружин англійських юнаків, що 
перебувають в Кореї, ми звертає
мося до всіх матерів, дружин і 
жінок, які люблять так само, як

Страйк 650 тисяч металургів США триває
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Початий 

2 червня страйк 650.000 робітни
ків металургійної промисловості, 
які вимагають підвищення заро
бітної плати і поліпшення умов 
праці, триває. В зв'язку з страй
ком металургів скорочують робо
ту багато підприємств інших га
лузей промисловості. Як повідом
ляє кореспондент газети „Крісчен 
сайєнс монітор" з Піттсбурга, в 7 
штатах не працюють 50.000 робіт
ників вугільної промисловості. 
Припинили роботу 30.000 заліз
ничників і 25.000 робітників вод
ного транспорту та пристаней на 
Великих озерах.

На знак солідарності з страй
куючими металургами багато 
профспілок країни оголосили про 
моральну підтримку страйкарів 
і про те, що вони готові їм пода
ти всіляку матеріальну допомогу. 

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
Загублений штамп будівельного управління Семенівського трес 

ту вважати недійсним.
Загублений мисливський квиток за № 37714, виданий на ім' 

Чумака Якова Федоровича, вважати недійсним.

літаків через туман і несприят
ливі атмосферні умови, не була 
встановлена. Згадані літаки бу
ли відігнані радянськими лі
таками.

Міністерство вважає необхід
ним звернути разом з тим ува
гу на той характерний факт, 
що радянські літаки ніколи не 
порушують кордонів інших дер
жав, тоді як за останній час 
мало місце кілька випадків по
рушень радянського кордону з 
боку іноземних, в тому числі 
шведських літаків.

Міністерство знов звертає ува
гу Шведського Уряду на фак
ти порушення радянського кор
дону шведськими військова 
літаками і вимагає, щоб 
ським Урядом були вжиті не
відкладні заходи до недопущен
ня таких випадків.

Міністерство вважає також 
необхідним нагадати про діючу 
в СРСР, як і в усіх інших дер
жавах, інструкцію, в силу якої 
при порушенні іноземним лі
таком державного кордону і 
проникненні іноземного літака 
на чужу територію льотчики 
цієї держави повинні примуси
ти його знизитись на місцевий 
аеродром, а в разі опору,— 
відкрити по ньому вогонь».

і ми, свої сім'ї: наші голоси мо
жуть припинити війну, повернути 
синів додому, запобігти перетво
ренню війни в Кореї в третю сві
тову війну.

...Ми хочемо, щоб мирні пере
говори в Кореї негайно приссали 
мир усьому світові. Ми наполя
гаємо на негайному обміні всіма 
військовополоненими, наполягає
мо на тому, щоб у переговорах 
про перемир'я взяли участь ан
глійські представники і щоб ці 
переговори не проводились тіль
ки американцями. Ми більше не 
хочемо терпіти продовження цієї 
жахливої війни*.

Під зверненням родин військо
вополонених по всій Англії про
ведено збирання підписів. 25 
червня делегація в складі 100 
представників родин англійських 
військовополонених направиться 
до прем'єр-міністра Черчілля з 
петицією, яка містить вимогу про 
негайне припинення війни в 
Кореї.

(ТАРС).

На підтримку боротьби металур
гів виступила, комуністична орга
нізація Нью-Йорка, звернення якої 
було опубліковане в газеті 
„Дейлі уоркер". „Боротьба мета
лургів, — говориться в зверненні, 
—є одночасно боротьбою всіх ро
бітників на захист профспілок і 
проти політики заморожування за
робітної плати".

Металургійні компанії, конгрес 
і уряд вживають всіляких заходів 
щоб підірвати, а потім остаточне 
придушити страйк. В цьому їм до
помагають лідери профспілкі 
сталеплавильників, які проводяті 
угодовську політику.

Сенат уже прийняв резолюції» 
про те, щоб Трумен для приду 
шення страйку застосував закої 
Тафта—Хартлі. Палата представ 
ників, як повідомила преса 
має намір прийняти такого ж род; 
резолюцію.
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Посилити агітаційну 
роботу серед колгоспників

По нашій Б атьк і в щ и ні
Більшовицька партія масово- 

політичній роботі надає вик
лючного значення.

З великим піднесенням кол- 
щники і всі працівники сіль- 
кого господарства зустріли 

останову Пленуму ЦК КП(б)У 
«Про підсумки весняної сівби 
і заходи по догляду за посіва
ми, підготовці і проведенню 
збирання врожаю зернових та 
інших сільськогосподарських 
культур у 1952 році», яка є 
програмою боротьби за врожай, 
програмою боротьби за успішне 
виконання зобов‘язань, взятих 
перед товаришем Сталіним.

Завдання партійних органі
зацій колгоспів полягає в то
му, щоб повсякденно поліпшу
вати політичну агітацію, дово
дити до свідомості колгоспних 
ішс рішеаня партії та уряду, 
Е^тійно дбати про їх комуніс- 
ї^чае виховання, мобілізувати 
хліборобів на виконання соціа
лістичних зобов'язань.

Пленум ЦК КП(б)У вказує, 
що в цей період, коли набли
жаються жнива, вся масово-по
літична і культурно-освітня ро
бота на селі повинна бути зо
середжена в польових таборах, 
в бригадах.

Виконуючи постанову Пле
нуму ЦК КІІ(б)У, первинна 
парторганізація колгоспу імені 
XVIII з'їзду ВКП(б) (секретар 
т. Чередниченко) 14 червня на 
відкритих партійних зборах пе
реглянула склад агітаторів та 
розкріпила їх по бригадах, 
ланках. Чотири рази на мі
сяць проводяться семінари агі
таторів, для них готуються до
повіді, кращі агітатори обмі
нюються досвідом своєї робо
ти. Добре працює як агітатор 
на тваринницькій фермі т. Коз- 
ленко. Вона вже вивчила з 
тваринниками постанову Пле
нуму ЦК КП(б)У, випускає по- 
льовки, проводить бесіди, чи
тає доповіді.

Серед механізаторів прово
дить агітаційну роботу брига
дир тракторної бригади № 6 
т. Чередниченко. Віп організує 
бесіди, голосні читки газет. 
Бригада добре обробила пари, 
тепер працює на підпушуванні 
просапних культур. Тракторис
ти виконують виробничі зав
дання на 110—120 процентів.

Вміло поєднує масово-полі
тичну і господарську роботу 
первинна парторганізація кол
госпу імені XVIII партконфе- 
ренції (секретар т. Уманець).

Але ще не скрізь масово-по

Піврічний план
Колектив Олександрійської 

гудзикової фабрики 23 червня 
достроково виконав піврічний 
виробничий план.

Трудівники фабрики видають 

літична робота серед колгосп
ників проводиться на належно
му рівні.

В колгоспі імені Хрущова 
парторганізація (секретар тов. 
Олейнік) незадовільно керує 
масово - політичною роботою. 
Протягом 1952 року це питан
ня не обговорювалось на пар
тійних зборах. Частина агіта
торів зовсім не працює. Семі
нари з ними проводяться рідко 
і на низькому рівні, досвід кра
щих агітаторів не поширюється. 
Наочна агітація в колгоспі від
сутня. До агітаційної роботи 
слабо залучається інтелігенція, 
спеціалісти сільського госпо
дарства, передові колгоспники. 
1 як наслідок—знизилась тру
дова дисципліна, колгосп від
стає з виконанням сільськогос
подарських робіт, особливо на 
прополці просапних культур 
та догляду за посівами, заго
тівлі кормів для тваринництва. 
На 25 червня колгосп не при
ступав до закладання силосу.

На низькому рівні прово
диться масово-політична робота 
також в парторганізації місь- 
кого колгоспу імені Леніна.

Ці факти свідчать про те, що 
окремі секретарі парторганіза- 
цій недооцінюють ролі агіта
ційної роботи серед колгоспни
ків і не керують нею.

Невідкладне завдання партій
них організацій—переглянути 
склад агітаторів, поповнити їх 
ряди за рахунок людей, які 
можуть нести більшовицьке 
слово в маси, закріпити агіта
торів за окремими бригадами, 
ланками, агрегатами.

Пленум ЦК КП(б)У відзна
чив, що в тракторні бригади, 
польові табори, на токи, до 
кожного комбайна і молотарки 
слід виділити кращих агітато
рів з числа комуністів і ком
сомольців, організувати там 
бесіди, читки газет, журналів, 
випуск стінних газет і польо
вих листків.

Первинні парторганізації по
винні мосово-політичну роботу 
підпорядкувати боротьбі за 
зміцнення трудової дисципліни 
в колгоспах за високопродук
тивне використання техніки, 
успішне проведення догляду 
за посівами, виконання денних 
завдань кожним трактором, 
комбайнером, машиністом, кож
ним колгоспником, зайпятим 
у боротьбі за врожай.

Агітаційну роботу серед кол
госпників—на вищий рівень!

— достроково 
продукцію в рахунок другого 
півріччя.

І. САМІНСЬКИЙ, 
директор гудзикової фабрики.

Радянська держава проявляє 
велике піклування про здоров'я 
шахтарів. В добре обладнаних 
палацах здоров'я відпочивають 
щоденно під доглядом досвід
чених лікарів робітники вугле
видобутку.

На знімку: будова клубу-їдаль- 
ні санаторій імені С. Орджоні- 
кідзе Міністерства вугільної 
промисловості в Сочі.

Фото Є. Пугачової.
Прескліше 'ГАРС.

Піклування про побут 
трактористів

Дирекція Мястківської МТС, на 
Вінничині, і обслужувані нею 
колгоспи проявляють піклування 
про побут механізаторів. В усіх 
тракторних бригадах збудовані 
добре обладнані польові табори. 
До послуг трактористів—бібліотеч
ка, радіоприймач, шахи, шашки. 
В польовому таборі тракторної 
бригади посаджені квіти і деко
ративні дерева, влаштовані аль
танки і спортивні площадки.

Міністерство сільського госпо
дарства УРСР схвалило ініціати
ву Мястківських механізаторів по 
створенню добре обладнаних по
льових таборів і намітило заходи 
по впровадженню досвіду органі
зації культурного дозвілля трак
тористів в усіх МТС республіки.

Радянській
27 червня трудящі Якутії 

відзначили тридцятиріччя з 
дня утворення Якутської Авто
номної Радянської Соціалістич
ної Республіки.

Якутська АРСР є дітищем 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, яка розкріпачи
ла народи царської Росії, в 
тому числі і народи Якутії від 
вікового гніту, злиднів і без
прав'я.

Завдяки безустанному пік
луванню більшовицької партії, 
Радянського уряду і особисто 
товариша И. В. Сталіна, бра
терській допомозі великого ро
сійського народу і всіх наро
дів нашої країни, Радянська 
Якутія стала квітучою соціа
лістичною республікою.

За минулі тридцять років у 
Радянській Якутії створені чис

Присвоєння 
комбайнерам звання 

Героя Соціалістичної 
Праці

За досягнення високих показ
ників на збиранні і обмолоті зер
нових та олійних культур у 1951 
році Президія Верховної Ради 
СРСР Указом від 25 червня 1952 
року присвоїла звання Героя Со
ціалістичної Праці комбайнерам 
Мар'їнської МТС, Сталінської об
ласті ,— ЖЕЛЕЗНЯКУ Сергієві 
Павловичу, який намолотив ком
байном „Комунар" з зібраної пло
щі за 25 робочих днів 6.647 цент
нерів зернових культур, і КУ- 
,Ж1ЛЮ Григорієві Михайловичу, 
який намолотив комбайном „Ста- 
лінець-6" з зібраної площі за 25 
робочих днів 8.273 центнери зер
нових та олійних культур.

Судна йдуть з Дніпра 
на Волгу

25 червня з Жданова буксирний 
пароплав .Єнісей" повів пер
ші два судна, що прибули з 
Дніпра в Ростов на Дону, звідки 
вони через Волго-Донський канал 
підуть на Волгу. Туди відправле
но землесосний снаряд, який при
значений для розчищення русла 
Дону. В Ждановському порту на 
Азовському морі чекають відправ
ки на Волгу ще два каравани су
ден доставлених з Дніпра морсь
кими буксирами.

За єдиним годинним 
графіком

Бригадир тракторної бригади 
Малоросійської МТС. Краснодар
ського краю. Герой Соціалістич
ної Праці Іван Бунеєв разом з 
бригадиром рільничої бригади кол
госпу розробив єдиний годинний 
графік, який дає можливість про
вадити всі збиральні роботи і зда
чу хліба безперервно. Колгоспни
ки і механізатори виконуватимуть 
завдання за єдиними нарядами, 
одержаними напередодні кожним 
агрегатом і учасником збирання. 
Наряд передбачає розстановку 
людей і техніки, годинні норма
тиви, якісні показники та інші 
важливі моменти організації праці.

Нове починання дозволить знач
но краще використовувати людей 
і техніку, зекономити обслужува
ному колгоспові тисячі трудо
днів.

Якутії — тридцять років
ленні промислові підприємства, 
виросли нові міста і робітничі 
селища.

Швидкими темпами розвива
лося соціалістичне сільське 
господарство.

Культурно і заможно живе 
тепер якутський народ. Досяг
нуто суцільної письменності, 
здійснюється загальне семиріч
не навчання. Створено велику 
сітку культурно-освітніх, нау
кових, науково-дослідних зак
ладів.

За роки радянської влади в 
республіці виросла своя інтелі
генція.

Якутський народ звернувся 
з листом до товариша П. В. 
Сталіна, в якому висловлює 
щиру подяку і почуття глибо
кої вдячності великому вождю

ВОРО1І1ИЛОВГРАДСБКА 
ОБЛАСТЬ. Добре працює ко
лектив шахти № 14 тресту „Бо- 
ковоантрацит". Гірники щомі
сячно перевиконують план вуг
левидобутку. В числі передових 
— дільниця № 1, якою керує 
комсомолець Юрій Заходяченко.
На знімку: начальник дільниці 

№ 1 Ю. Заходяченко доповідає 
про дострокове виконання пла
ну начальнику шахти.

Фото А. Мірошниченка. 
Прескліше ТАРС.

Стала до ладу 
високовольтна лінія 

електропередачі
У будівників Сталінградської 

ГЕС 25 червня був знаменний 
день. Стала до ладу високовольт
на лінія електропередачі через 
Волгу. О 15 годині ЗО хвилин за 
московським часом на Сталінград- 
ській ГЕС був увімкнутий ру- 
більник, і електроенергія була 
прийнята першою підстанцією на 
острові Лісному, в районі основ
них гідротехнічних робіт.

Електроенергія пішла до зем
снарядів, які працюють на трасі 
Волго-Ахтуба і найближчим часом 
піде на бетонний завод, а також 
через Ахтубу на лівий берег до 
другої підстанції, яка розподіля
тиме її на будівельну плоіцадку 
лівобережжя. (РАТАУ).

і вчителю народів за своє ра
дісне життя.

З нагоди тридцятиріччя утво
рення Якутської Автономної 
Радянської Соціалістичної Рес
публіки Рада Міністрів Союзу 
РСР, Центральний Комітет 
ВКП(б) і Президія Верховної 
Ради СРСР, Президія Верхов
ної Ради РРФСР і Рада Мініст
рів РРФСР палко поздоровили 
якутський народ з великими 
успіхами, досягнутими в госпо
дарському і культурному будів
ництві республіки.

Працівники промисловості, 
сільського господарства, куль
тури і мистецтва Якутської 
республіки, що особливо від
значились, нагороджені орде
нами і медалями.

(ТАРС).
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Партійне життя
Партійне керівництво 

профспілковою організацією
Від рівня партійного керів

ництва залежить успішне ви
рішення завдань, поставлених 
перед профспілками.

Партійна організація рудо- 
ремонтного заводу періодично 
обговорює питання роботи за
водського комітету профспілки: 
про хід і розгортання соціаліс
тичного змагання, про роботу 
профспілкових груп тощо. З 
цих питань буди прийняті 
конкретні рішення, визначені 
відповідальні товариші за пе
ревірку виконання цих рі
шень. Члени партбюро часто 
бувають в цехах і на місці до
помагають профгрупоргам пла
нувати роботу, організовувати 
соціалістичне змагання.

Колектив котельного цеху 
заводу не виконував своїх ви
робничих завдань, тут була 
низька трудова дисципліна, до
пускався брак в роботі. Парт
бюро заслухало питання про 
стан в цеху. На допомогу пар
тійній і профспілковій групам 
був направлений комуніст т. Ба
бі ченко. В цеху проведено бе
сіди на теми: «Причини відста
вання цеху і заходи до їх усу
нення», «Висока трудова дис
ципліна і організованість —за
порука успішної роботи цеху» 
і ін. Комуністи і профактивіс- 
ти очолили боротьбу за лікві
дацію відставання і зараз ко
тельний цех успішно виконує 
місячні завдання і тримає пе
рехідний Червоний прапор кра
щого цеху.

У квітні на засіданні парт
бюро обговорювались звіти проф
спілкових постійно-діючих ко
місій, зокрема: культурно-масо
вої роботи, робітничого конт
ролю і робітничо-конфліктної 
комісії. На цьому засіданні бю
ро визначило на допомогу цим 
комісіям комуністів тт. Лоба- 
нова, Ключникова, Зельцера. 
Вони допомагають у підготовці 
і проведенні засідань заводсь
кого комітету, загальних проф
спілкових і робітничих зборів, 
беруть активну участь в них.

Партійна організація поста
вила в центр уваги питання

Скарбниця соціалістичної культури
(До 90-річчя Державної бібліотеки СРСР імені В. І. Леніна)

1 липня 1952 року минає 
90 років з дня заснування у 
Москві Державної публічної 
бібліотеки. Вже у дореволюцій
ний час вона стала одним з 
крупніших книгосховищ Росії, 
а в паші дні перетворилась у 
першу бібліотеку світу, в скарб
ницю соціалістичної культури, 
яка широко надає радянському 
пароду своє безцінне книжко
ве надбання.

В середипі XIX сторіччя 
Москва не мала жодної Дер
жавної публічної бібліотеки, 
жодної загальнодоступної кар
тинної галереї, жодного музею.

У 1859 році попечитель 
Московського учбового округу 
Н. В. Ісаков склав план орга
нізації музею, що включав у свій 
склад бібліотеку. Для примі
щення музею було намічено 
використати одну з кращих 
споруд Москви—старий «Паш- 
ков дом», збудований у 80 

ідейно-політичної підготовки і 
підвищення ділової кваліфіка
ції профспілкового активу. Ке
рівники профгруп в 1951—-52 
році поповнювали політичні 
знання в гуртках і політшколах.

В результаті посилення пар
тійного керівництва профспіл
ковою організацією, у проф- 
групах регулярно проводяться 
збори, випускаються стінні га
зети в цехах і гуртожитках. В 
наочній агітації оперативно ви
світлюються насущні завдання 
трудящих заводу.

Агітаційно - масова робота 
спрямована на розгортання со
ціалістичного змагання. Вик
лючну увагу ми приділяємо 
його гласності і дійовості. У 
нас є дошки показників вико
нання виробничих завдань, 
Дошки і Книги пошани.

В час підведення підсумків 
передтравневого змагання, рі
шенням заводського комітету 
профспілки було присвоєно 
звання кращого слюсаря, тока
ря, формувальника та інших 
професій—21 робітникові заводу, 
які нагороджені Почесними гра
мотами. Кращій бригаді заводу 
сталеварів т. Бражнікова при
суджено перехідний Червоний 
прапор.

На заводі зростають ряди стаха- 
новців, що показують зразки са
мовідданої праці. Серед них: тт. 
Срещенко, Гвоздарьов, Бражні- 
ков, Самбуренко, ІІІтенгелов, 
Лук'янов та інші, які викону
ють свої завдання на 150— 
200 процентів.

Зараз на заводі розгорнуто 
соціалістичне змагання за гід
ну зустріч Дня шахтаря. Тру
дящі заводу взяли на себе під
вищені зобов'язання і викону
ють їх з честю.

Завдання нашої партійної 
організації—неухильно підно
сити рівень профспілкової ро
боти на заводі, створити всі 
умови для виконання і пере
виконання кожним робітником 
взятих соціалістичних зобов'я
зань на честь Дня шахтаря.

Г. КОГАН, 
секретар парторганізації 
рудоремонтного заводу.

роках XVIII сторіччя великим 
російським архітектором В. І. 
Баженовим. Але здійснення 
цього проекту затримувалось 
через відсутність необхідних 
коштів.

Справа могла дуже затягну
тись, коли б Н. В. Ісаков ви
падково не познайомився з 
доповідною запискою письмен
ника і громадського діяча 
В. Ф. Одоєвського, який на
полягав на необхідності вжити 
термінових заходів для вряту
вання ввірених його попечи- 
тельству колекцій «Рум'янцев- 
ського музеума». Цей музей 
був заснований у Петербурзі в 
1831 році після смерті відомо
го державного діяча графа 
Н. П. Рум'янцева. Розміщений 
в особняку його собирателя і 
першого власника «Рум'янцев- 
ський музеум» протягом трьох 
десятиріч перебував у відані 
міністерства народної освіти в

ШИРИТИ ДОСВІД ПЕРЕДОВИКІВ
МІЙ МЕТОД РОБОТИ

Розповіді, штукатура управління будівництва жител тресту 
„Олександріявуглерозріз" т. Ф. ЛИСЕНКА

ИІтукатурні роботи як по 
трудомісткості, такі по вартос
ті займають значне місце в 
спорудженні житлових будин
ків. Ось чому питання удоско
налення методів і прийомів 
праці в усьому процесі набу
ває дуже важливого значення.

Вивчаючи роботу штукатурів, 
я прийшов до висновку, що 
розподіл праці в ланці приве
де до поліпшення справи. 
Раніше ми, наприклад, не зважа
ли на ступінь кваліфікації чле
нів ланки, а тепер на це звер
таємо увагу. Нині другорядні 
операції виконують менш дос
відчені штукатури. Така орга
нізація праці дає можливість 
більш ефективно використати 
робітників, які мають багатий 
досвід.

Як же я, зокрема, працюю?
Ще не так давно штукатур

ку приміщення починав з сте
лі. Поки її та нижні частини 
стін 'Не закінчував, не міг 

Начальник цеху Олександрій
ської електростанції т. Кропп 
вніс кілька раціоналізаторських 
пропозицій, які дають значний 
ефект.

На знімку: Л. Д. Кропп.

дуже скрутному стані. Не було 
коштів ні на поповнення ко
лекцій, ні на утримання дос
татнього штату, ні на ремонт 
приміщення. Переконавшись в 
тому, що в Петербурзі поліп
шити стан музею нема мож
ливості, Одоєвський запропону
вав перемістити його в Москву, 
щоб тут почати заснування ве
ликого публічного музею. Цей 
проект, потрапивши випадково 
до рук Ісакова, був ним всебічно 
підтриманий і здійснений. Ко
лекції Н. П. Рум'янцева і, зокре
ма, його бібліотека, що налічу
вала 28 тисяч томів, поклали 
початок фондам Московського 
публічного музею і його бібліо
теки.

1 липня (19 червня) 1862 
року було затверджено «Поло
ження про Московський пуб
лічний музеум і Рум'янцевсь- 
кого музеуму». Воно узакони
ло одержання бібліотекою му

переходити в іншу кімнату. 
Тому, обробивши стелю і верх
ню частину стін, мені доводи
лось простоювати доти, доки роз
беруть підмостки.

Щоб прискорити цю роботу, 
доводилось самому включатись 
в справу. А потім знову 
вичікував, доки встановлять 
підмостки на новому місці ро
боти. На це витрачалось бага
то часу.

Я вирішив по-новому органі
зувати роботу. Став працювати 
за методом двозахватної сис
теми, який полягає ось у чому. 
Спочатку обробляю верхню 
частину кімнати. Тим часом 
допоміжні робітники готують 
підмостки, матеріал, ящики для 
розчину, воду тощо.

Закінчивши штукатурку 
«верха» в одній кімнаті, пере- 
хожу до того ж процесу у су
сідньому приміщенні. Одночас
но в першій кімнаті розбира
ються підмостки і готується 
робоче місце^ для обробки 
«низу».

Це дало добрі наслідки. Про
дуктивність праці підвищилась 
на 30—35 процентів. Але на 
перших успіхах я не заспо
коююсь. Невпинно підвищуючи 
майстерність і ретельно вив
чаючи досягнення передових 
виробничників, удосконалюю

І свої методи.

Так працюють монтажники
Самовіддано працюють ком

сомольсько-молодіжні бригади 
Олександрійського будівельно- 
монтажного управління. Бригада 
Івана Вдовенка служить прик
ладом для всіх монтажппків. 
Нема того дня, щоб вона знач
но не перевиконала встановлене 
завдання. Випереджують графік 
і монтажники, очолювані Воло
димиром Нечипоренком.

На монтажі підіймальних кра
нів відзначається бригада Сер
гія Аксьонова. Молоді стаха- 
новці, оволодівши кількома спе

зею безплатно одного екзем
пляра книг, що виходили в 
Росії, а також загальнодоступ
ність музею. Штат бібліотеки 
був затверджений в кількості 
всього лише чотирьох бібліо
текарів.

90 років тому стотисячний 
книжковий фонд музею зайняв 
анфіладу парадних кімнат пер
шого поверху «Пашкова дома», 
в яких у наші дні міститься 
дитячий читальний зал і зал 
поточної періодики.

За 55 років до Великої Жовт
невої соціалістичної революції 
книжковий фонд бібліотеки до- 
сяг 1 мільйона томів за раху
нок безплатних «обов'язкових 
екземплярів» і приватних книж
кових пожертвувань. Півсто
річчя для музею не відпуска
лось жодної копійки бюджет
них асигнувань на поповнен
ня його колекцій. Бібліотекарі 
не мали можливості ні попов
нювати великі пробіли фонду 
за старі роки, ні купляти до
датково екземпляри найбільш 
необхідних книг, ні планомір

Раніше в мене були зайві 
рухи. Я ліквідував їх. Найра- 
ціональніше розташовую все, 
що потрібне для швидкого ве- 
деппя штукатурних робіт. Ящик 
з розчином, алебастр і воду 
розставляю так, щоб найзруч
ніше можна було користува
тись. По мірі їх витрачання 
робітники поповнюють необхід
ну кількість матеріалів.

Я ніколи не шукаю потріб
ного інструмента. Він у мене 
завжди під руками. Кожний 
рух мною взято на обліі^Ик> 
що раніше я виконував 
на 120—130 процентів, то те
пер—до двох норм.

Добиваючись високого виро
бітку, разом з тим борюсь за 
економію матеріалу. Головний 
резерв економії—це викорис
тання того розчину, що при 
роботі падає додолу і який, 
звичайно, списують, як втрати. 
Ми ці відходи збираємо в ок
ремий ящик, пересіваємо, до
даємо скріплюючий матеріал і 
знову пускаємо в дію.

Керована мною ланка щомі
сяця економить 4—5 кубомет
рів розчину. Коли так паю
ватимуть всі штукатури,^^Вді 
ми швидше і якісніше змафт- 
мемо в експлуатацію житла, 
невпинно знижуватимемо собі
вартість будівництва.

ціальностями, успішно викону
ють різні складні роботи.

Вступаючи у соціалістичне 
змагання на честь Дня шахта
ря, ця бригада дала слово що
зміни виробляти по півтори 
норми, а дає по 200 процентів.

Виробничі показники монтаж
ників могли бути значно біль
шими, якби будівельне управ
ління на чолі з тов. Святцем 
уміло організувало працю, ство
рило необхідний фронт робіт.

М. КОЛПАЧЕНКО, 
секретар комсомольської 

організації.

но комплектувати іноземну лі
тературу.

Иепоспішливим «академіч
ним» життям жила Рум'янцев- 
ська бібліотека. Вузьким був 
круг її читачів, слабий зв'язок 
з іншими науковими установа
ми Росії і закордону. Навіть в 
цих умовах самодержавної Ро
сії діяльність бібліотеки сприя
ла росту російської науки і 
культури, збиранню, зберіган
ню і поширенню культурних 
цінностей. У сховищах нагро
маджувались видатні твори ро
сійської науки і літератури, у 
читальних залах працювали ви
датні революціонери, вчені, 
письменники, артисти. Багато 
років тримали зв'язок з бібліо
текою Л. М. Толстой, Ф. М. 
Достоєвський, тут бували Д. к 
Менделєєв, В. В. Вересаєв, 
І. М. Москвин. У 1893 і 1897 
роках читальні зали Рум'ян- 
цевської бібліотеки відвідував 
В. 1. Ленін.

Після жовтня 1917 року до
революційна Рум'янцевська біб
ліотека перетворилась у вели
чезний комбінат, що обслужує
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

У всеозброєнні зустрінемо жнива і хлібозаготівлі
Збори агітаторів міста

Краще готуватись 
до приймання хліба

Успішне виконання всіма
колгоспами і радгоспами пер
шої своєї заповіді перед дер
жавою—хлібозаготівель і за
готівель всіх інших продуктів 
сільського господарства є най
важливішим народногосподар
ським завданням в справі даль
шого зміцнення могутності на
шої Радянської Батьківщини, 
підвищення матеріального і 
культурного рівня трудящих 
нашої країни.—Так записано в 
постанові Пл&нуму ЦККІІ(б)У.

1^5 покладає велику відпові- 
дальність не лише на колгоспи, 
радгоспи, але не в меншій мі
рі і на працівників пунктів 
«Заготзерно», які повинні своє
часно і зразково підготуватись 
до приймання хліба нового вро
жаю, створити всі умови для 
обслужування здатчиків.

Олександрійський елеватор 
(директор т. Ларченко) ще не 
підготовлений для успішного 
вирішення цього важливого зав
дання. Тут досі частина склад
ських приміщень, зокрема скла
ди № 4 і № 7 не звільнені від 
зерна. З цих причин зволікає
ться їх ремонт.

Кіровоградська область. Колектив Карловської МТС дост
роково закінчив ремонт комбайнів.

На знімку: комбайнер Карловської МТС комуніст Григорій 
Леонідович ГОРБАЧЕНКО оглядає комбайн перед виїздом в кол
госп ім. Калініна.

Фото Г. Вєрушкіна. (Прескліше РАТАУ).

культурні запити мільйонів лю
дей. За 35 років радянської 
влади книжковий фонд її виріс 
до 14,5 мільйона томів, тобто 
в чотирнадцять з половиною раз.

Уже в 1918 році в Рум'ян- 
цевській бібліотеці було створе
но довідково-бібліографічне бю
ро і почав діяти міжбібліотеч
ний абонемент. У 1919 році 
покладено початок генерально
му систематичному каталогу. 
В 1921 році узаконено поло
ження, за яким бібліотека одер
жує два обов'язкових екземп
ляри всіх видань. В січні 1924 
року Народний комісаріат осві
ти схвалив рішення присвоїти 
центральній радянській бібліо
теці ім'я В. І. Леніна. З лю
того 1925 року за постановою 
ЦВК СРСР вона перетворена у 
Державну бібліотеку Союзу РСР.

Роки сталінських п'ятирічок 
були епохою розквіту бібліоте
ки, збільшення її фонду, роз
витку нових форм діяльності, 
зростанпя відвідувапня.

Створено самостійні фонди 
творів класиків марксизму-ле- 
нінізму, рідкісних книг, довід-

У багатьох приміщеннях, 
наприклад, склади №№ 2, 5, 
6 протікає покрівля, не відре
монтовані двері, а в деяких 
навіть у вікна не вставлені 
шибки.

Не підготовлена до прийман
ня нового врожаю сапетка. Во
на не очищена від залишків 
зіпсованого зерна, неякісно 
проведена і її газація. Зволі
кається підготовка приймаль
ної галереї елеватора, а також 
майданчиків для сушки зерна.

Елеватор оснащений достат
ком складних механізмів для 
прискорення приймання хліба. 
6 тут транспортери, самопода
вачі, зерносушарка, складні 
зерноочисні машини тощо. Іх 
своєчасно відремонтували, однак 
до кінця справи не довели. 
Складна зерноочисна машина 
«ВІМ», наприклад, брудна, са
моподавачі та транспортери ір
жавіють, бо пофарбувати їх чо
мусь не наважились.

Працівники Олександрійсько
го елеватора мають всі можли
вості зразково підготувати пункт 
до приймання хліба нового вро
жаю. В. ЛЕОНТЬЕВ.

I нових і допоміжних бібліотек, 
і карт, дисертацій, мікрофільмів.

Складено понад 300 алфавіт
них і систематичних каталогів. 
До 1940 року було закінчено 
освоєння останніх «залежів» 
нерозібраних книг. Таким чи
ном, фонд бібліотеки не лише 
виріс в багато разів, не лише 
незрівнянно збагатився за своїм 
змістом, але вперше став пов
ністю доступним для викорис
тання.

Протягом 1863 року єдиний 
читальний зал музею, розрахо
ваний всього на 170 чоловік, 
відвідало лише 3.500 читачів. 
У 1910 році число відвідувань 
бібліотеки досягло 130.000, а 
в 1951 році в читальних залах 
бібліотеки імені В. І. Леніна 
побувало 1. 670.000 відвідува
чів. їм було видано близько 9 
мільйонів томів. Понад 3 тися
чі московських і інших бібліо
тек одержують книги бібліоте
ки імені В. 1. Леніна по між
бібліотечному абонементу.

ІЦорічно бібліотека дає 
150.000 бібліографічних довідок 
читачам і установам, які над

Цукор— 
в рахунок авансу
Буряководи артілі «Заповіт 

Леніна» цього року борються 
за 300 центнерів цукрових бу
ряків з кожного гектара посіву.

Сумлінно виконуючи вимоги 
агротехнічної науки, колгосп
ники і механізатори створю
ють найкращі умови для роз
витку рослин. Вони в стислі 
строки і високоякісно провели 
шаровку, проривку та перше 
підживлення рослин, тричі під
пушили міжряддя, зберегли по 
110—120 тисяч коренів на 
кожному гектарі.

За успішне проведення об
робітку цукрових буряків кол
госп одержує цукор в рахунок 
авансу на законтрактовані бу
ряки.

Колгоспниці Марія Сухина, 
Марія Кисляк, Варвара Іващеп- 
ко та багато інших на вироб
лені трудодні на цукрових бу
ряках одержали авансом по 
20—25 кілограмів цукру.

І. СУХИНА, 
голова колгоспу.

Споруджують 
нриті токи 

і навіси
Колгосп імені 18 з'їзду 

ВКІІ(б) діяльно готується до 
збирання врожаю. Ковалі та 
теслярі вже завершили ремонт 
всіх жаток, гребок, віялок 
тощо.

Зараз посиленими темпами 
провадиться ремонт і будівниц
тво критих токів і навісів.

У першій рільничій бригаді 
Степана Шаповалова між дво
ма навісами споруджується це
ментний майданчик для про- 
сушки зерна.

На цьому току вже встанов
лені зерноочисні машини. Всі 
роботи на очистці зерна і ван
таження його на автомашини 
будуть механізовані.

Я. ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

силають запитання зі всіх кін- 
I ців СРСР.

Протягом останніх десяти ро- 
рів розвинулась нова найваж
ливіша функція бібліотеки іме
ні В. І. Леніна. У відповідності 
з постановою ЦК ВКП(б) про 
літературну критику та бібліо
графію вона видала понад 400 
показчиків: типових каталогів, 
«пам'яток читача», «бесід про 
книги» та інше.

Уряд високо оцінив діяль
ність бібліотеки. Весною 1945 
року у зв'язку з 20-річчям її 
перетворення в Державну біб
ліотеку СРСР імені В. І. Леніна 
вона була нагороджена орде
ном Леніна.

Півторатисячний колектив 
бібліотеки з радістю віддає свої 
сили боротьбі за дальше роз
ширення діяльності найкрупні
шої наукової і культурно-ос
вітньої установи нашої Бать
ківщини, яка уособлює могут
ній всебічний ріст соціалістич
ної культури.

М. КЛЄВЕНСЬКИЙ, 
головний бібліотекар бібліотеки 

імені Ленін*.

27 червня в приміщенні місь
кого театру відбулися збори 
агітаторів міста. Агітатори з ве
ликою увагою вислухали до
повідь секретаря міськкому 
КП(б)У т. Атанова «Поточний 
момент і завдання агітаторів 
міста».

Агітатори в своїх виступах 
поділились досвідом проведення 
агітаційно-масової роботи серед 
трудящих.

Тов. Яковенко в своєму вис

Листи до редакції
Літній відпочинок дітей

Педагогічний колектив і ком
сомольська організація нашої 
школи дбають про літній від
починок дітей. Кожен піонер
ський загін склав плани робо
ти на час літніх канікул. Піо
нерські загони, де вожатими 
Ліда Овчаренко і Тетяна Лит- 
виненко вже провели екскур
сію до річки. Дітп ознайомили
ся з річковими рослипами, зіб
рали експонати для гербаріїв.

У піонерському загоні № 5 
прочитали і обговорили книгу 
В. Осеєва «Васильок Трубачов 
і його товариші». Гурток фіз

Перший випуск Косівської семирічки
В цьому році Косівська се

мирічна шкода за час свого 
існування зробила перший ви
пуск. 26 учнів 7 класу ус
пішно склали випускні екзаме
ни. Жодної поганої оцінки не 
одержали діти, а Марія Варава 
і Рая Стрілецька закінчили 
школу з похвальними грамо
тами.

Тече вода
Пе встиг пройти дощ, як у 

приміщенні райсоцзабезу з сте
лі полилась вода. Працівники, 
замість обслужування відвіду
вачів, розставляють відра, тази
ки, миски, пересувають шафи 
і столи в ті кутки, куди ще не 
встигла проникнути вода. Але 
все це не допомагає. Стеля те
че всюди. Згодом вона почи
нає обвалюватись.

Пенсіонерам та інвалідам, 
які прийшли сюди розв'язати

Дбати про чистоту в місті
Проходячи вулицями чи від

почиваючи у сквері, громадяни 
купляють собі морозиво або 
тістечка, палять цигарки. Не
докурки та інші папірці роз
кидають де попало, бо жодної 
урни на вулицях міста немає.

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ .БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ"

„Задовольняти культурні запити колгоспників"
Під таким заголовком 11 травня 

ц. р. в газеті „Більшовицька прав
да" було надруковано статтю, в 
якій вказувалось, що парторгані
зація колгоспу „Шлях до соціа
лізму" недостатньо займалась ро
ботою колгоспного клубу.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ
До редакції газети „Більшо

вицька правда" надійшов лист з 
колгоспу імені Хрущова, в якому 
розповідалось про розбазарюван
ня колгоспної землі.

Як повідомив редакцію завідую

тупі розповів, як агітатори бу
дівельного управління тресту 
«Олександріявуглерозріз» обго
ворили з робітниками звернен
ня колективу Байдаківського 
вуглерозрізу про розгортання 
соціалістичного змагання. Бу
дівельники взяли на себе зо
бов'язання—гідно зустріти День 
шахтаря.

З обміном досвіду роботи вис
тупили також тт. Грановський, 
Мусулега, Крячко та інші.

культурників провів спортивні 
змагання, в яких взяло участь 
понад 100 учнів.

Крім екскурсій по району ми 
запланували провести також 
екскурсії по історичних міс
цях Чигирина і Кам'янки. В 
піонерських таборах цього року 
відпочине 25 учнів.

Цікаву роботу проводять і 
юні натуралісти школи. Під ке
рівництвом вчителя т. Стадни- 
ка діти ведуть дослідницьку ро
боту на пришкільних ділянках.

Г. ОДАРИМ, 
працівник середньої школи, 

ст. Користівка.

22 червня відбувся випуск
ний вечір. Випускники одер
жали свідоцтва про закінчення 
семирічки. Життєрадісними за
лишили вони стіни рідної шко
ли. Кожен з випускників ніде 
навчатись далі чи працювати 
за облюбованою спеціальністю.

А. НУЖНИЙ, 
керівник фізичної культури 

в школі.

... з стелі
свої справи, доводиться шука
ти сухенькі куточки, щоб не 
промокнути.

Завідуючий райсоцзабезом 
т. Чорномор не раз звертався 
до районного фінансового від
ділу, щоб відпустили кошти для 
ремонту приміщення, але там, 
видно, не капає за шию і то
му з асигнуванням коштів на 
ремонт не поспішають.

В. НЕВГОДЕНКО, 
працівник райсоцзабезу.

Відділу комунального госпо
дарства слід розставити урни 
по вулицях і скверах. Це буде 
сприяти чистоті в нашому місті.

С. ЗАД0Р0ЖНІЙ, 
гірник шахти № 2.

Як повідомила секретар партор
ганізації т. Двірник, статтю обго
ворено на партзборах і зборах 
колгоспників. Намічені конкретні 
заходи для налагодження роботи 
клубу.

чий райсільгоспвідділом т. Бонда
ренко, факти, наведені в листі, 
ствердились. Земля, яку Скало
зуб зайняв без відому загальних 
зборів колгоспників, повернута 
колгоспу.
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Більше уваги 
місячнику книги

З 20 червня в Олександрії 
проходить місячник книги. Зав
дання місячника—довести кни
гу до широких мас робітників, 
колгоспників і інтелігенції, за
довольнити їх культурні запити.

Для того, щоб краще про
вести місячник, нами складено 
план заходів, за яким уже про
ведена значна робота. Ми ши
роко оповістили населення про 
проведення місячника, органі
зували продаж книг в кіосках, 
завезли великий асортимент по
літичної, художньої, спеціаль
ної та науково-популярної лі
тератури.

За перші п'ять днів місяч
ника реалізовано літератури на 
суму близько шести тисяч кар
бованців. Маємо біля ста пе

Збірка віршів працівника МТС 
т. Глинського

Працівник МТС з села Гли
бока, Чернівецької області, 
1. Глинський прислав у фоль
клорний відділ Центрального Бу
динку народної творчості збір
ку віршів—«Пісні нашого се
ла». Це—вірші про нове жит
тя колгоспного селянства, про 
великі будови комунізму, в 
спорудженні яких бере участь 
весь радянський народ.

Село проводжає молодь у
Каховку:

«Вся артіль проводить радо 
Хліборобів молодих
На будову комунізму

Великий приклад натхненної 
праці радянського народу
Наша Батьківщина впевнено 

йде вперед, до комунізму. Кож
ний новий трудовий успіх радян
ських людей наближає її до цієї 
великої мети. Завершення робіт 
на Волго-Донському судноплавно
му каналі є визначною перемогою 
комуністичного будівництва в 
СРСР. Історія ще не знала прик
ладу, щоб така грандіозна будова 
як Волго-Донський канал, була 
закінчена в такі короткі строки.

Величні успіхи радянського на
роду на фронті мирної праці, 
які є великим вкладом у справу 
миру в усьому світі, палко вітає 
все прогресивне людство. «Закін
чення будівництва Волго-Донсько- 
го каналу,—пише китайська га
зета „Цзефанжібао*,— є новою 
перемогою народів СРСР на шля
ху до комунізму. Всі миролюбні 
народи від усієї душі поздоров
ляють радянських людей, бо кож
ний успіх Радянського Союзу, що 
йде в авангарді боротьби за мир, 
е найціннішим вкладом у справу 
зміцнення сил табору миру".

Введення в дію Волго-Донського 
судноплавного каналу має велике 
міжнародне значення. Воно слу
жить запалюючим прикладом для 
народів Китаю і країн народної де
мократії, сповнює надією серця 
борців, що відстоюють свою свобо
ду і незалежність в капіталістичних 
країнах. „Успішне завершення 
першої будови комунізму в СРСР, 
—вказує польська газета „Трібу- 
на люду",—є для нас ще одним 
доказом того, що шлях, на який 
ми стали, є єдино правильним 
шляхом, який веде до зростання 
могутності нашої Батьківщини і 
підвищення добробуту мас*.

На прикладі будівництва Волго- 
Донського каналу кожна чесна 
людина, в якій бн країні вона не 
жила, побачила наочно, що СРСР 
спрямовує всі сили народу на мир
не будівництво. „В той час, — від

редплатників на твори Володи
мира Ілліча Леніна, ІІосифа Віс- 
саріоновича Сталіна, а також 
на твори класиків російської 
та світової літератури.

Систематично поповнюють 
свої власні бібліотеки тт. Вдо
виченко А. В., Віденко Є. К., 
Іванова В. 1., Оліфенко А. Т., 
Кабанова А. Ф., Чекіров Г. В. 
та багато інших.

Поширення книг у маси— 
справа партійних, профспілко
вих та громадських організацій. 
Найактивнішу участь у місячни
ку книги повинні взяти ком
сомольці.

X. МІХЕЛЬСОН,
■ завідуючий магазином 

книготоргу.

До Дніпровської води:
—Гей, працюйте 

якнайкраще,—
їм наказує село,—
Щоб каналами в пустині 
Швидше щастя потекло!»
У цій збірці записані вірші 

про трудові подвиги колишніх 
фронтовиків, які пройшли слав
ний бойовий шлях від рідного 
села до Берліна («Пісня про 
тракториста»), коломийки про 
заможне життя колгоспного се
ла, пісні про Героїв Соціаліс
тичної Праці.

(РАТАУ).

МІЖНАРОДНИЙ огляд
значає угорська газета „Нептава,* 
—як американські імперіалісти ве
дуть злочинну війну в Кореї, 
радянські люди здійснюють гі
гантську боротьбу за перетворен
ня природи. В той час як амери
канські війська стирають з лиця 
землі мирні міста і села, радян
ські люди відвойовують у пусти
ні нові території, перетворюючи 
їх в квітучі сади. У той же день, 
коли американська вояччина зно
ву провадила в штаті Невада 
атомні вчення, радянські трудя
щі з'єднали Волгу і Дон, щоб 
зробити життя ще кращим*.

Волго-Донський канал—це яск
равий доказ зростаючої економіч
ної могутності СРСР, торжества 
передової радянської науки. Анг
лійська буржуазна газета „Тайме* 
називає Волго-Донський канал 
„видатним досягненням інженер
ного мистецтва... Росіяни,—пише 
газета,—прагнуть змінити лице 
землі*.

Радянські люди під керівницт
вом партії Леніна-Сталіна зміню
ють лице землі для досягнення 
найбільших висот економічного 
добробуту і культури. „Ми, —пи
ше болгарська газета „Работни- 
ческо дело“, —е свідками пере
творення в життя в Радянському 
Союзі мрії найсвітліших умів 
людства. Спорудження Волго- 
Донського каналу—це нова вели
чезна демонстрація сталінського 
піклування про людину, сталін
ської політики миру*.

Робітники країн капіталу 
посилюють боротьбу за мир 

і свободу
Трудящі капіталістичних країн 

ведуть мужню боротьбу за свої 
життєві інтереси, проти імперіа
лістичної політики голоду і війни. 
Ця боротьба знаходить свій яскра
вий вияв у широкій хвилі страй
ків.

У Франції, за даними Загальної 
конфедерації праці, число робіт

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З 19 по 26 червня з'єднання 

Народної армії в тісній взаємодії 
з частинами китайських народних 
добровольців вели оборонні бої 
проти американо-англійських ін
тервентів і лісинманівців, завдаю
чи противникові втрат у живій 
силі і техніці.

На західному фронті в районі 
Сінхенлі протягом кількох днів 
тривали запеклі бої. Могутнім 
артилерійським вогнем народні 
війська відбили всі атаки про
тивника і в результаті успішного 
контрудару оточили і повністю 
знищили його угруповання. В цих 
боях вбито, поранено і взято в 
полон понад тисячу ворожих сол
датів і офіцерів. Знищено і пош
коджено 5 танків противника.

За 8 днів зенітні частини На
родної армії і стрільці-мисливці 
за ворожими літаками збили 25 
літаків противника.

(ТАРС).

Потерпівши поразку в агре
сивній війні проти корейського 
народу, правлячі кола С11ІА 
пустили в хід найжорстокішу 
і наймерзеннішу зброю масо
вого знищення людей — бакте
ріологічну зброю.

(Із газет).

Чумна блоха Білого дому.

ників, що брали участь у страй
ковій боротьбі в 1951 році збіль
шилось порівняно з попереднім 
роком вдвоє. 1952 рік характери
зується дальшим зростанням кіль
кості страйків у країні. „Фашизм 
не пройде!*—під таким лозунгом 
робітничий клас Франції веде рі
шучу боротьбу проти американо- 
французьких паліїв війни. На по
ліцейський терор реакції фран
цузькі трудящі відповіли масови
ми страйками і демонстраціями 
протесту.

В останні місяці значно зріс 
страйковий рух у Сполучених 
Штатах. За офіціальними даними, 
в першому кварталі цього року в 
США мало місце 1.350 страйків— 
на 25 процентів більше, ніж у 
четвертому кварталі минулого ро
ку. В квітні і травні страйкували 
нафтовики, текстильники, дерево
обробники і робітники інших про
фесій. Ніякі антиробітничі закони 
Трумена неспроможні стримати 
хвилі страйкового руху. Зараз в 
Америці страйкують 650 тисяч ме
талургів, які вимагають підвищен
ня заробітної плати і поліпшення 
умов праці.

Мужню страйкову боротьбу ве
дуть трудящі Західної Німеччини. 
Зростає число страйків в Італії, 
Бельгії та інших західноєвропей
ських країнах. Сепаратні дії за
хідних держав, спрямовані на пе
ретворення Західної Німеччини у 
вогнище імперіалістичної агресії 
в Європі, зустрічають дедалі рі
шучіший опір збоку народних 
мас. Прикладом цьому можуть 
служити страйки трудящих, що 
відбулися в Гамбургу, Бремені та 
інших західнонімецьких містах.

Робітничий клас капіталістич
них країн, під керівництвом кому
ністичних партій, який веде бо
ротьбу за мир, в союзі з усіма 
патріотичними верствами населен
ня, своїми масовими виступами 
виражає непохитну рішимість за
хистити демократичні права і мир.

В. ХАРЬКОВ.

Китайський народ завжди допомагатиме 
братньому народові Кореї 

Вітальне послання демократичних партій 
і організацій Китаю корейському народові

ПЕКІН. (ТАРС). Як передає 
агентство Сіньхуа, демократичні 
партії і організації Китаю надіс
лали спільне вітальне послання 
корейському народові в зв'язку з 
2-ми роковинами героїчної бо
ротьби народу Кореї проти аме
риканських інтервентів. У послан
ні говориться, що корейський на
род, відбиваючи натиск американ
ських агресорів і захищаючи не
залежність своєї батьківщини, 
вніс великий вклад у справу ми
ру в усьому світі.

Далі в посланні вказується, що 
дружба між китайським і корей
ським народами значно зміцніла 
в ході їх спільної боротьби проти 
агресії.

Нашою постійною метою, гово
риться в посланні, є врегулюван
ня корейського питання мирними 
засобами на основі справедливих 
і розумних умов. Внутрішні спра
ви Кореї повинні бути врегульо
вані самим корейським народом, 
і не повинно бути ніякого втру
чання іззовні.

Китайський народ, вказується 
в посланні, рішуче виступає про
ти бактеріологічної війни, початої 
американськими агресорами.

Якби на переговорах про пере
мир'я питання про військовопо
лонених було врегульоване від
повідно до Женевської конвенції, 
то досягнення перемир'я і поча
ток дальших політичних перего
ворів стали б можливі негайно.

Успішний опір корейського на
роду американським імперіаліс
там, говориться далі в посланні, 
є доказом того, іцо миролюбна 
країна непереможна. Війна пока-

Рух за звільнення Жака Дюкло
Як повідомляють з Парижа, 

слідча палата паризького апеля
ційного суду через кілька днів 
почне розгляд вимоги Жака Дюк
ло про тимчасове звільнення його 
з-під арешту після того, як ця 
вимога була відхилена судовим 
слідчим Жакіно.

Прогресивна громадськість

Будівництво метрополітену у Варшаві
У 13 пунктах Варшави височать 

копри. Тут провадиться прохідка 
стовбурів першої черги варшав
ського метро. Метро з'єднає пів
нічну околицю Варшави, Жолі- 
буж з центром і з передмістям

Проти боннського сепаратного воєнного договору
Населення Західної Німеччини 

все рішучіше протестує проти во
єнного сепаратного договору, під
писаного Аденауером із західни
ми державами, і вимагає якнай
швидшого укладення мирного до
говору з єдиною Німеччиною.

Безробіття в Данії
За офіціальними даними, число 

безробітних у Данії наприкінці 
травня 1952 року становило 58.765

Американці збувають у
Американські імперіалісти, які 

розкрадають національні ресурси 
Греції, збувають у Грецію гнилі 
продукти. Протягом перших чо
тирьох місяців 1952 року грецькі 
власті змушені були викинути в 

До всіх підприємств міста Олександрії
ЦЕНТРАЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ ДОНЕЦЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ 

КОНТОРИ ТРЕСТУ „ЗЛЕКТРОПРИВОД"
(колишня дільниця № 9) повідомляв всім підприємствам м. Олек
сандрії, що здали в ремонт електромотори та електрообладнання 
з 1947 по 1951 рр. пред'явити документи і забрати мотори.

В разі непред'явлення вимог протягом ЗО днів з дня ого
лошення, електромотори та електрообладнання будуть здані в 
доход державі.

Загублене свідоцтво про закінчення ГІротопопівської семирічної 
школи в 1946—47 навчальному році, видане на ім'я Литвинова Федора 

Омельковича, вважати недійсним.

зуе, що країна єдина і її підтри
мують всі народи світу, які люб
лять мир і справедливість, і ця 
війна приведе до поразки імпе
ріалізму, до досягнення національ
ної незалежності і визволення.

В посланні відзначається, що 
китайський народ завжди допома
гатиме братньому корейському на
родові і що китайські народні доб
ровольці до кінця боротимуться 
разом з корейською Народною ар
мією. Перемоги китайських народ
них добровольців у Кореї ослаб
ляють загрозу нової світової вій
ни і зміцнюють надії на мир.

У посланні віддається належне ■ 
безмежній витримці китайських 
народних побповольців і корейсь
кої Народної армії в їх зусиллях 
у боротьбі за мир, а таї ож геаИ^. 
їзмові, який вони проявили в 
опору агресорові. Послання з^ 
певняє добровольців у тому, що 
Китай подасть їм безмежну під
тримку.

Послання підписане Всекитайсь- 
ким комітетом Китайської народ
ної політичної консультативної ра
ди, Китайською комуністичною 
партією, революційним комітетом 
гоміндану, Демократичною лігою 
Китаю, Демократичною асоціацією 
національної реконструкції, без
партійними демократами. Китай
ською асоціацією сприяння роз
виткові демократії. Китайською ро
бітничо - селянською демократич
ною партією, партією „Цжігундан", 
товариством Цзюсань,Тайванською 
лігою демократичного самовряду
вання і Ново-демократичною спіл
кою молоді Китаю.

Франції рішуче виступає на за
хист Жака Дюкло, Андре Стіля 
та інших незаконно арештованих 
борців за мир і демократію. З 
усіх кінців країни на ім'я уряду 
надходять листи, резолюції і пе
тиції протесту проти арешту 
Дюкло і Стіля і переслідування 
демократичних організацій.

Варшави—Прагою. У передмісті 
Праги вже закінчено проходку 
першого стовбура шахти. Закін
чується проходка стовбурів у Са- 
ському парку і на Театральній 
площі у Варшаві.

200 тисяч жителів Нижньої 
Саксонії шляхом народного голо
сування заявили протест проти 
воєнної політики Аденауера і по
ставили вимогу про якнайшвидше 
укладення справедливого мирного 
договору з Німеччиною.

чоловік. Порівняно з травнем ми
нулого року число безробітних__
збільшилось майже вдвоє.

Грецію гнилі продукти
море привезені з Сполучених 
Штатів м'ясні і рибні консерви, 
сир та інші продукти, на прид
бання яких було витрачено 1 млрд. 
драхм.

(ТАРС).

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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ПЕРЕДОВА: Дивитись вперед, пра
цювати з перспективою.

З честю виконувати ваяті соціалі
стичні зобов'язання (1 стор.).

В столиці нашої Батьківщини 
(1 стор.).

Великий план розгрому фашистсь
ких загарбників (2 стор.).

А. Ігнатов, К. Васильєв.—Коли гос
подарники не пройнялися відповіда
льністю (2 стор.).

Звігно-виборні збори в первинних

В НОМЕРІ:
партійних організаціях (2 і 3 стор.).

Непослабно доглядати за посівами, 
завершувати підготовку до жнив 
(З стор.).

П. Кучерявий. — Напередодні зби
рання врожаю (3 стор,).

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ (3 стор.).
МАЛИЙ ФЕЙЛЕТОН. Г. Макарон

но. — Від папірців тепліше не буде 
(4 стор.).

Закордонна інформація (4 стор.).

ДИВИТИСЬ ВПЕРЕД, 
ПРАЦЮВАТИ З ПЕРСПЕКТИВОЮ

Висока ідейність, уміння 
дивитись вперед, працювати з 

перспективою. спиратись в ро-4 
на досвід і допомогу мас, 

прислухатись до критики зни
зу,—ось риси, які характерні 
для наших кадрів.

Для того, щоб успішно ке
рувати, треба передбачати. 
«...Ми не можемо обмежува
тись тільки сьогоднішнім днем, 
—вчить товариш Сталін,—Ми 
повинні думати і про завтраш
ній день, про найближче май
бутнє».

Між тим серед господарників 
^іішого міста є ще такі, які 
Керують підприємствами «вза

галі», «з повітря», без кон
кретного знання справи, без 
перспективи. Вони поринають 
у «текучку», паперову писа
нину, відриваються від життя, 
а це неминуче призводить до 
провалів у роботі.

Саме до таких недалекогляд
них керівників належить на
чальник будівельного управ
ління Семенівського тресту тов. 
Святець. Довгий час будівель
не управління не виконує пла
ну, завдає державі великі збит
ки. Вся біда в тому, що тов. 
Святець гуе-ппННЙГ. у шіроМв- 

-чГТЯЇрави, здійснює керівницт
во дільницями за допомогою 
телефона, грубого окрику, го
лого адміністрування.' Кан
целярсько-бюрократичні методи 
не дають йому можливості зна
ти справжнє становище на 
об’єктах, передбачати і вчасно 
усувати недоліки і перешкоди, 
що зустрічаються в роботі.

У червні, коли треба було 
всіляко розгортати бетонні ро
боти, їх несподівано припини
ли. Виявилось, що невистачи- 
ло крупнозернистого піску. 
17 днів витратив горе-керівпик 
Святець, щоб знайти місце для 
видобування піску. Так, через 
безвідповідальне ставлення гос
подарника до своїх обов’язків, 
незнання справи зірвано гра
фік і державний план.

Спочатку червня різко від
стала Байдаківська брикетна 
фабрика. Сталося це тому, 
що директор фабрики т. Філа- 
тов знизив вимогливість до се
бе і підлеглих, послабив керів
ництво цехами, змирився з 

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РСР. Місто Мін гечаур. Будинок управ
ління будівництва МіНгечаурської ГЕС. Пресіуііше ТАРС.

фактами поганого використан
ня обладнання. Колектив фаб
рики спочатку року заборгував 
державі тисячі тонн брикету.

Більшовицький керівник не 
заспокоюється на досягнутому, 
він прагне невпинно йти впе
ред, добиватись нових вироб
ничих успіхів. Цього, однак, 
не можна сказати про началь
ника Байдаківського вуглероз
різу т. Філоненка, який ос
таннім часом починає попива
ти на лаврах, не пройнявся 
тривогою за виконання зав
дань по вскриші. Тільки ці
ною штурмовщини ледве вда
лося виконати піврічний план.

Не на всіх дільницях роз
різу екскаватори працюють па 
повну потужність. Внутрішні 
резерви далеко не використані, 
їх не помічає т. Філоненко, він 
втішається загальними показ
никами підприємства.

Партія Леніна—Сталіна ви
ховує наші кадри в дусі кри
тики і самокритики, в дусі 
більшовицької принципіаль- 
ності, критичного підходу до 
оцінки своєї діяльності, нетер
пимості до недоліків. Ці риси 
повинні щоденно прищеплю
вати господарським кадрам пар
тійні організації Олександрії.

Однак, окремі партійні керів
ники не тільки не займаються 
виховною роботою, але л сво
їм неправильним ставленням 
до справи гублять живе, твор
че діло.

Відомо, що артілі «Виробник» 
і «ІІобеда» випускають недоб
роякісний хліб. Про це неодно
разово писала «Більшовицька 
правда». Між тим секретар 
парторганізації артілі «Победа» 
т. Земогляд не зважила на 
сигнали газети. Замість того, 
щоб швидко усунути хиби, во
на стала на шлях потакання 
бракоробам, замазування недо
ліків.

Обов’язок наших кадрів — 
невпинно підвищувати свій 
ідейний рівень, дивитись впе
ред, працювати з перспективою, 
удосконалювати стиль і методи 
керівництва господарством. В 
цьому—запорука нових успіхів 
у боротьбі за дострокове вико
нання державного, плану 1952 
року.

З честю виконувати взяті 
соціалістичні зобов'язання

Високі показники
Колектив рудоремонтного за

воду з честю виконує соціа
лістичні зобов’язання, взяті у 
змаганні до Дня шахтаря. План 
першого півріччя виконано 
достроково. Виробничу прог
раму червня також успішно 
реалізовано.

Трудящі заводу дали наба
гато більше нової продукції, 
ніж передбачалось завданням.

Всі цехи підприємства в ці 
дні працюють з великим під
несенням. Бригади котельни
ків т. Єрещенка, слюсарі — 
т. Бряніїева виробили по 160— 
170 процентів норми. Високих 
показників досяглії: токар 
т. Мірошниченко, формуваль
ник т. Окрайченко, які що
дня виконують до двох норм.

Не заспокоюючись на здобу
тих успіхах, трудівники заво
ду підносять темпи, добивають
ся нових виробничих перемог.

П. КУЛІНІЧ, 
голова завкому рудоремонтного 

заводу.

Новими виробничими успіха
ми зустрічають День залізнич
ника працівники другого око
лоти у 11 дистанції служби ко
лії. Планово-попереджувальний 
ремонт вже закінчено. В екс
плуатацію здано 9 кілометрів 
головної колії перегонів, пів
тора кілометра станційної колії 
і 5 стрілочних перегонів. По
ліпшилась якість утримання пу- 
------- 1----------------------------

У столиці нашої Батьківщини
На будівництві 

висотного будинку 
готелю

У Москві на розі Каланчовсь- 
кої і Домниковської вулиць, 
біля площі трьох вокзалів під
нялася велична споруда готелю. 
Висота її досягає 142 метри.

Багатоярусний будинок уже 
більш як на дві третини одяг
нутий в світлу кераміку.

Особливо нарядний вигляд 
має верхня башта, увінчана 
восьмигранним двадцятиметро- 
вим шпилем.

З Уралу, України, з Грузії, 
Вірменії і Азербайджану на бу
дівельний майданчик почали 
надходити великі партії марму
ру найрізноманітнішого забарв
лення і відтінків. Цей цінний 
декоративний камінь піде на 
оздоблення будинку.

У новому готелі буде облад
нано 352 комфортабельних но
мери.

Почато підготовчі роботи до 
установки 14 швидкісних паса
жирських ліфтів.

Московський завод „Красний 
пролетарий" імені О. І. Єфремо- 
ва почав виготовляти нові по
тужні токарні верстати-авгома- 
ти. Ці агрегати увійдуть до

Заступник начальника цеху 
Олександрійської електростанції 
т. Кирпита вніс цінну раціоналі-. 
заторську пропозицію, здійснення 
якої дає 26 тисяч карбованців 
річної економії.

На знімку: Є. Кирпита.

Виробничі успіхи залізничників
ті, підвищилась продуктивність 
праці, впроваджуються нові 
методи роботи.

Зразки стахановської праці 
показують колійники тт. Ряб- 
ченко, Сухацький, ІІазинич, 
Матяш та інші. Працюючи по- 
пікетно, путєобхідішки тт. Іван- 
ченко, Дробот, Міщенко, Гор- 
бунов добились відмінного ут

Новобудови столиці
У Москві провадиться гігант

ське будівництво. Столиця що
року прикрашується новими, 
красивими будинками.

Гордістю москвичів, як і всіх 
радянських людей, є чудовий 
метрополітен, його прекрасні 
підземні палаци не мають собі 
рівних. Зараз посиленими тем
пами будуються останні дві 
станції великого кільця метро 
—„Киевская-кольцевая" і „Кра- 
снопресненская". Ними завер
шується спорудження кільце
вої лінії.

На станції „Киевская-кольце- 
вая“ споруджуються бокові за
ли, будується великий ескала
торний тунель. Архітектурне 
оформлення нового підземного 
палацу присвячується темі ве
ликої дружби російського і ук
раїнського народів. Основні 
етапи її відображаються в 18 
тематичних панно, зібраних з 
кусочків мармурової мозаїки 
різних кольорів. Вони будуть 
встановлені на колонах у цент

Потужні автоматичні верстаті/
складу автоматичної лінії, яка 
буде встановлена на підприєм
стві підшипникової промисло
вості.

Колектив заводу приступна

Підвищують 
продуктивність праці
Змагаючись за гідну зустріч 

Дня шахтаря, передові робіт
ники автотранспортної контори 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ» добиваються підвищення 
продуктивності праці, покра
щення якості ремонту автома
шин, збільшення міжремонтно
го перебігу автомобілів.

Слюсарі Іван ПІелесько, Ми
кола Кошовий, токар Дмитро 
Мезенцев дають по дві норми 
за зміну, відмінно викопуючи 
доручені завдання.

Серед шоферів стахановською 
працею відзначаються Федір 
Кривозуб, Микола Паршуков. 
Вони достроково викопали пів
річний план вантажоперевезень 
і значно збільшили перебіг ав
томашин без капітального ре
монту.

А. ШАМЕНКО, 
працівник автотранспортної 

контори тресту 
„Олександріявуглерозріз".

римання своїх відрізків колії.
Колектив околотку, розгор

таючи соціалістичне змагання 
на честь Всесоюзного Дня за
лізничника, бореться за дальші 
виробничі успіхи, за високі 
якісні показники роботи.

Д. АВРАМЕНКО, 
працівник 11 дистанції 

служби колії.

ральному залі станції метро.
На станції „Краснопреснен- 

ская“ споруджується централь
ний зал південного палацу дов
жиною в 150 метрів. Будуєть
ся також підземний вестибюль.

Незабутнє враження залиша
ють висотні будинки столиці— 
величний палац науки на Ле
нінських горах, прекрасні бу
динки на Смоленській площі, 
біля Красних воріт і біля Ко- 
тельничеської набережної, бу
дівництво яких завершується. 
Через три роки наша столиця 
прикраситься новим найвищим 
у Європі, гігантським 47-повер- 
ховим адміністративним будин
ком у Зарядьї. Ось деякі дані, 
що дають уявлення про гранді
озність цього будинку. Його 
обсяг—один мільйон 250 тисяч 
кубічних метрів. У ньому роз
містяться 2 тисячі робочих кім
нат, зал засідань на 1.000 чоло
вік і ряд інших приміщень. Спо
рудження цього будинку про
вадиться швидкими темпами.

до виробництва ряду верстатів- 
напівавтоматів. Уже виготов 
лені моделі деталей нового від 
різного напівавтомата для інст
рументальної промисловості
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Великий план розгрому фашистських загарбників
У своєму історичному звер

ненні до радянського народу 
З липня 1941 року товариш 
Сталін розкрив справедливий 
характер Великої Вітчизняної 
війни Радянського Союзу, вик
рив міф про непереможність 
гітлерівської армії і передрік 
неминучість її поразки. Това
риш Сталін вказав, що війна 
радянського народу за- свободу 
і незалежність соціалістичної 
Вітчизни зіллється з боротьбою 
інших народів, поневолених 
гітлерівцями, за їх незалеж
ність і демократичні свободи.

Закликавши радянських лю
дей зрозуміти всю глибину на
вислої над країною небезпеки 
і позбутися настроїв мирного 
будівництва-, товариш Сталін у 
своєму зверненні накреслив 
геніальний план розгрому ар
мії німецько-фашистських за
гарбників. На заклик вождя 
радянський народ піднявся па 
захист свободи і незалежності 
своєї соціалістичної Батьків
щини. Вся країна перетвори
лась у єдиний бойовий табір.

Товариш Сталін особисто ке
рував безприкладними в істо
рії боями Великої Вітчизняної 
війни, спрямовував роботу тилу 
на забезпечення потреб фрон
ту. Завдяки полководчому геніє
ві товариша Сталіна радян
ський народ розгромив гітле
рівську Німеччину і імперіа
лістичну Японію, відстояв і 
зміцнив завоювання соціалізму. 
Зазнали краху також усі під
ступні плани імперіалістів США 
і Англії, які розраховували на 
виснаження Радянського Союзу 
у війні з фашистською Німеч
чиною і всіляко затягували 
відкриття другого фронту в Єв
ропі.

Перемога над фашистською 
Німеччиною та імперіалістич
ною Японією показала всьому 
світові могутню, нездоланну 
силу радянського суспільного 
і державного ладу, його вели
чезну перевагу над капіталіс
тичним ладом. У ході війни 
розгорнулись на всю міць мо
гутні рушійні сили радянсько
го суспільства — морально-по
літична єдність, непорушна 
дружба народів, животворний 
радянський патріотизм. Радян
ський народ під проводом то

вариша Сталіна визволив на
роди Європи від ярма фашист
ських поневолювачів, вряту
вав світову цивілізацію, завою
вав глибоку любов і повагу 
всього прогресивного людства.

В результаті перемоги Ра
дянського Союзу народи ряду 
країн Європи і Азії назавжди 
покінчили з капіталістичним 
гнітом і злиднями, встановили 
у себе народно-демократичний 
лад. Комуністичні і робітничі 
партії цих країн, керуючись 
марксистсько-ленінським учен
ням, використовуючи багатю
щий досвід Радянського Союзу 
і спираючись на його безко
рисливу братерську допомогу, 
успішно ведуть народи своїх 
країн по шляху соціалізму.

В післявоєнний період тру
дящі Радянського Союзу, зай
няті мирною творчою працею, 
з величезним ентузіазмом здійс
нюють гігантську програму ко
муністичного будівництва," на
креслену великим Сталіним. 
Зусилля радянського народу 
спрямовані на всемірний роз
виток продуктивних сил краї
ни, на здійснення великих бу
дов комунізму на Волзі, Дону, 
Дніпрі, Аму-Дар‘ї, на достро
кове виконання сталінського 
плану перетворення природи.

В той час як наша радян
ська країна успішно розви
вається по шляху комунізму, 
забезпечуючи невпинне під
несення матеріального добро
буту і культури радянського 
народу, — в капіталістичних 
країнах катастрофічно падає 
життєвий рівень, зростають 
безробіття і зубожіння народ
них мас. Загальна криза капі
талізму, що загострилася, роз
крила антагоністичні супереч
ності, які роз'їдають капіта
лістичне суспільство, посили
ла його загнивання. Намага
ючись вирватися з цих супе
речностей, імперіалісти СІНА 
прибрали до рук економіку 
капіталістичних країн Європи, 
виношують маячні плани за
воювання світового панування, 
гарячково готуються до нової 
світової війни.

Однак, посилено готуючи 
нову війну, агресори С11ІА, 
Англії, Франції та інших капі- 
талістдчних країн в той же 

час бояться своїх народів, які 
не хочуть війни і щораз рішу
чіше виступають на захист 
миру. Охоплені страхом церед 
могутнім і всезростаючим ру
хом прихильників миру палії 
війни та їх ііравосоціалістичпі 
лакеї намагаються зміцнити 
свій тил, переходять до фа
шистських методів управління 
у внутрішній політиці, приду
шують рештки демократичних 
свобод, завойованих трудящи
ми. Шляхом страхітливих про
вокацій, як це робиться зараз 
у Франції, фашистські уряди 
силкуються розгромити аван
гард робітничого класу—кому
ністичні партії і всі демокра
тичні організації трудящих, 
знищити патріотів — захисни
ків миру і силою ввергнути 
народи в нову світову бойню.

В боротьбі проти імперіаліс
тичної реакції зростає єдність 
і організованість прихильників 
миру. Дедалі гучніше лунає 
гнівний голос народів, що ви
магають приборкати оскажені
лих американо-англійськпх па
ліїв війни, які застосовують 
злочинні засоби ведення війни 
в Кореї, які чинять нечувані 
звірства над корейськими і ки
тайськими військовополоне
ними.

Боротьба трудящих за збе
реження і зміцнення миру зро
стає і шириться з кожним днем. 
Паліям війни не вдасться об
манути народи. їм не приспа
ти їх пильності. Могутній рух 
прихильників миру, наполегли
во і рішуче викриваючи всі 
підступи паліїв війни, зірве 
всі їх злочинні плани, пере
пинить шлях війні і відстоїть 
справу миру в усьому світі.

Великий вождь народів това
риш Сталін в історичній про
мові по радіо 3 липня 1941 
року передрік неминучий роз
гром гітлерівських претендентів 
на світове панування. Історія 
повністю підтвердила це гені
альне передбачення. Коли ж 
нових претендентів па світове 
панування історія нічого не 
навчила і вони спробують роз
в’язати агресивну війну проти 
СРСР і країн народної демо
кратії, то знайдуть вони у пій 
свій неминучий і безславний 
кінець.

Коли господарники 
не пройнялися відповідальністю
У системі тресту «Укрвуг- 

лемонтаж» автотранспортна кон
тора відіграє значну роль. Во
на повинна забезпечувати своє
часну доставку монтажникам об
ладнання, матеріали тощо. Між 
тим, контора незадовільно 
справляється з своїми завдан
нями.

В чому ж справа? В тому, 
що господарники не займають
ся організацією праці, повер
хово вникають в питання еко
номіки, миряться з непорядка- 
ми на виробництві.

Далеко за фактами не треба 
ходити. Механічна майстерня 
повинна щомісяця випускати з 
планового ремонту певну кіль
кість автомашин. Та кожний 
автомобіль тут стоїть до пів
року. Більше того, коли його 
вважають справним і випуска
ють па лінію, він знову по
вертається у... повторний ре
монт. Це завдає тисячі карбо
ванців збитків.

Даються взнаки неорганізова
ність, знеосібка, безвідповідаль
ність. За ескізами, підписа
ними начальником майстерень 
т. Чудніковим, були виготовле
ні траки і пальці траків до 
канавокопателя. Виявилось, що 
вони зовсім непридатні. Дове
лось їх переробляти на рудо- 
ремонтному заводі. Теж саме 
сталося і з мостом редуктора. 
І ось результати. Канавокопа- 
тель, ремонт якого обійшовся 
в 76 тисяч карбованців, про
стоює. В той же час на будо
вах, замість механізації, засто
совують ручну працю.

В майстерні не створені 
умови для високопродуктивної 
роботи. Нерідко важкі частини 
доводиться переносити на собі. 
В цеху можна встановити кран 
для транспортування вантажів. 
Та хоча він потріпує незнач
ного ремонту, т. Чудніков зво
лікає його.

Якось стахановці підприєм
ства поставили питання про 
виготовлення установки для 
випуску акумуляторів, яких 
завжди невистачає. З ними по
годились. Установку зробили, 
однак до кінця справу не до
вели. Стоїть цей нагіівзмонто- 
ваний апарат і псується під 
відкритим небом.

Не вміють у нас по-госпо- 
дарськн використовувати об
ладнання. Більше місяця в май
стерні простоюють токарний 
та стругальний верстати, що 
завезені з Юрківки. Ніхто не 
збирається пустити їх в робо
ту. Деякі автомашини не пра
цюють через нестачу окремих 
деталей, які можна зробити на 
цих верстатах.

Байдужість керівників кон
тори до господарських справ 
відчувається у всьому. Для роз
ширення подвір'я гаражу тре» 
ба було демонтувати пило£5 
му і встановити її в іншому 
місці. Раму розібрали і на то
му заспокоїлись. Нині не мож
на навіть відремонтувати ку
зова, бо немає дощок. Кожний 
раз, коли виникає в цьому по
треба, їздять у деревообробні 
майстерні. Крім незручності 
викликаються додаткові нак
ладні витрати, які позначають
ся на собівартості робіт.

Вже давно слід було встано
вити ванну для миття моторШі 
і різних деталей. Десятки ра^ 
про це говорилось на профспіл
кових зборах. Та господарни
ки тут залишаються глухими 
до вимог ремонтників. Як тіль
ки треба промити мотор, дово
диться ходити то за відром, то 
за тазиком. Крім витрати часу, 
результати від такої, з дозво
лу сказати, промивки— ніку
дишні. На підлогу розливається 
багато пального. Вентиляція 
в майстернях не діє, хоча для 
її обладнання витрачено нема
ло коштів.

Не можна обійти мовчанкою 
і факти несвоєчасного офр|нн 
лення нарядів нормувальником"' 
т. Геллеровпм.

Головний інженер контори 
т. Додатко на ці безладдя ди
виться крізь пальці.

Все це, безумовно, призво
дить до невиконання графіків 
і планів ремонту, знижує якіс
ні показники.

У гаражі часто буває зас
тупник керуючого трестом «Укр- 
вуглемонтаж» т. Хахановський. 
Однак він чомусь не вживає рі
шучих заходів до наведення 
тут порядку.

А, ІГНАТОВ, 
К. ВАСИЛЬЄВ.

Звітно-виборні збори в первинних 
партійних організаціях

Велика партія більшовиків, 
партія Леніна—Сталіна є про
відною і спрямовуючою силою 
радянського суспільства. Ні од
на партія в світі не мала і не 
має такого авторитету серед на
родних мас, як наша більшо
вицька партія. Під керівницт
вом більшовицької партії ро
бітники, селяни, інтелігенція 
нашої країни завоювали собі 
свободу, побудували соціаліс
тичне суспільство і з успіхом 
будують комунізм.

Основу нашої більшовицької 
партії становлять її первинні 
організації, які є організація
ми самодіяльними, ініціативни
ми, активними. Чим краще пра
цюють партійні організації, 
тим більші їх сила, вплив на 
маси, організуюча і виховна 
роль.

На Україні почалися звітно- 

виборні збори в первинних пар
тійних організаціях.

В житті нашої партії звітп 
і -вибори завжди відігравали і 
відіграють велику роль. Вони 
незмінно сприяють посиленню 
всієї партійної роботи, підне
сенню активності комуністів, 
організаційному та ідейному 
згуртуванню партійних органі
зацій.

Звіти і вибори в первинних 
партійних організаціях Украї
ни проходять в обстановці ве
личезного політичного й виро
бничого піднесення радянсько
го народу, народу-творця, що 
йде в авангарді всього передо
вого і прогресивного людства 
в його боротьбі за мир, демо
кратію, соціалізм, в боротьбі 
проти американо - англійських 
паліїв війни. В промисловості, 
на будівництві грандіозних гід

роенергетичних споруд і кана
лів, у соціалістичному сільсь
кому господарстві дедалі шир
ше розгортається всенародне 
соціалістичне змагання за до
строкове виконання народно
господарського плану 1952 ро
ку, за здійснення соціалістич
них зобов'язань, взятих трудя
щими в їх листах до великого 
вождя народів товариша Сталіна .

В цехах заводів і фабрик, на 
будівельних майданчиках, на 
колгоспних і радгоспних полях 
—всюди кипить напружена 
творча праця радянських лю
дей. Сталінська програма ство
рення матеріально - технічної 
бази комунізму запалює широ
кі маси трудящих на самовід
дану працю в ім'я дальшого 
зміцнення соціалістичної Бать
ківщини—твердині дружби і 
слави народів нашої країни.

Більшовицька партія запа
лює і організує наш народ на 
героїчні трудові подвиги, спря
мовує його творчу енергію до 
єдиної мети—торжества кому
нізму. Множаться успіхи ро
бітників, колгоспників та інте
лігенції в господарському і 
культурному будівництві. Од
нак більшовицька партія, ве
ликий Сталін вчать нас не за
спокоюватися на досягнутому, 
дивитись вперед, добиватися 
дальшого піднесення, шукати 
нові, ще не використані резер
ви і можливості, забезпечувати 
якнайшвидше введення їх у дію. 
Саме на розв'язання цього зав
дання і мають бути спрямовані 
звітно-виборні партійні збори.

Обов'язок комуністів—вимог
ливо, по-більшовицькому кри
тично підходити до оцінки 
всієї діяльності партійних ор
ганізацій та їх керівників. Пар
тійні комітети і бюро, секрета
рі первинних партійних ор
ганізацій повинні якнайсерйоз
ніше поставитись до підготов
ки звітно-виборних зборів, до 

забезпечення повного здійснен
ня на нпх внутріпартійної де
мократії, суворого додержання 
Статуту більшовицької партії 
та інструкції ЦК ВКП(б) про 
проведення виборів керівних 
партійних органів, до забезпе
чення активної участі кожного 
комуніста в обговоренні звітів 
і розробці рішення.

В ході звітно-виборної кам
панії відбувається грунтовна 
перевірка того, як тісно пар
тійні організації зв'язані з 
широкими масами трудящих, 
з робітниками, колгоспниками, 
інтелігенцією, як ведуть вони 
в масах організаторську і по
літичну роботу, як здійснюють 
партійні директиви, втілюють 
у життя безсмертні ідеї Марк
са — Енгельса — Леніна — 
Сталіна.

Товариш Сталін учить, що 
„партійні маси перевіряють 
своїх керівників на акти
вах, на конференціях, на 
з'їздах шляхом заслуху
вання їх звітів, шляхом 
критики хиб, нарешті
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним 

Непослабно доглядати за посівами, 
завершувати підготовку до жнив

Напередодні збирання врожаю

Нарада секретарів
комсомольських організацій міста

Працівники радгоспу «Комін
терн» цього року зобов'язалися 
виростити з усієї площі посіву 
по 23 центнери озимини і 350 
центнерів цукрових буряків з 
кожного гектара посіву. Окре
мі передовики, взяли ще вищі 
зобов'язання. Так, бригадир 
тугої рільничої бригади пер- 

відділку Іван Вігура 
в листі буряководів Україн
ської РСР до великого Сталіна 
дав слово на площі 75 гекта
рів зібрати по 500 центнерів 
цукрових буряків з гектара.

Колектив радгоспу наполег
ливо бореться за виконання 
взятих зобов'язань.

Всі площі зернових зараз 
прополоті від бур'янів, зробле
но також видову прополку. 
Особливо наполегливо працю- 
лути люди на обробітку цук- 
■рвих буряків. 626 гектарів 
■фабричних, маточних, кормо
вих і насінньових буряків 
своєчасно прошаровані, прорва
ні і перевірені. Першою завер
шила. ці роботи високоврожайна 
бригада Івана Вігури. Вона впо
ралась з ними на 3 дні раніше 
строку. Ланкові Люба Бузько, 
Марія Терновська, Тетяна Ко
робка, Олена Скрипник, Гали-

Номбайни 
виходять в поле

Механізатори Кориетівської 
МТС- завершили ремонт всіх 
36 комбайнів. Зараз комбай
нери виводять свої степові ко
раблі з садиби МТС до кол
госпів.

Комбайнер Петро Шульга 
доставив свій агрегат «Сталі- 
нець—6» до колгоспу «Жов
тень». Він взяв зобов'язання 
за 20 робочих днів скосити 500 
гектарів зернових і намолоти
ти 8.600 центнерів зерна.

Високі соціалістичні зобо
в'язання взяли на себе комбай
нери Іван Карпець, Федір Бем- 
беря та інші.

І. ПОПОВ.

шляхом обрання або необ- 
рання в керівні органи тих 
або інших керівних това
ришів". Ось чому на звітно- 
виборних зборах треба якнай
точніше додержувати принци
пів демократичного централіз
му, забезпечити повністю пра
во виставлення й відводу кан
дидатів, свободу критики і само
критики.

До складу партійних органів 
повинні бути обрані найкращі 
члени більшовицької партії, 
які користуються авторитетом 
і довір'ям партійних мас, доб
ре проявили себе на партійній, 
господарській і громадській ро
боті.

В ході звітно-виборної кам
панії необхідно глибоко вивчи
ти, проаналізувати й узагаль
нити нагромаджений партійни
ми організаціями за звітний 
період досвід організаційної і 
внутріпартійної роботи, досвід 
партійного керівництва ідейно- 
політичним життям, господар
ським і культурним будівниц
твом. Звітно-виборні збори по

на. Чорна та інші на цих ро
ботах щодня виконували зав
дання на 200—220 процентів.

Борючись за виконання взя
тих зобов'язань, бригади і 
ланки змагаються за право 
бути учасниками Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки, 
яка відбудеться влітку 1953 р.

Сприятливі умови для цьо
го створено. На кожному гек
тарі зараз росте по 110—120 
тисяч коренів буряків. На план
таціях цукрових буряків про
вадиться третє підживлення 
рослин мінеральними добри
вами і завершено п'яте підпу
шування міжрядь.

Одночасно з обробітком У ус
пішно проведено сінозбирання 
і силосування кормів. План 
закладки раннього силосу вже 
виконано. Завершено косовицю 
і скпрдування сіна на всій 
плоді 585 гектарів.

Йдуть останні приготування 
до жнив. Всі 5 комбайнів від
ремонтовані і перевірені. Вони 
обладнані третьою очисткою 
зерна, зерновловлювачами, за
вершується виготовлення прис
тосувань для збирання полег
лого хліба. Для комбайна 
«Стадінець—1» виготовлені со- 

Дніпропетровська область. Багатий урожай зернових дозріває на 
полях колгоспу ім. Паризької Комуни, Павлоградського району.

На знімку: видова прополка озимої пшениці „Одеська — 3“ на 
сортовій ділянці. Фото С. Вільтмана. (Прескліше ТАРС).

винні стати справжніми акуму
ляторами досвіду, школою ви
ховання і рядових комуністів 
і керівних кадрів партії.

Особлива увага па звітно- 
виборних зборах повинна бути 
привернута до завдань ідеоло
гічної роботи, до питань ідей
но-теоретичного озброєння ко
муністів марксистсько-ленінсь
кою теорією, до виконання 
вказівок товариша Сталіна, 
історичних рішень ЦК ВКП(б), 
постанови листопадового Пле
нуму ЦК КІІ(б) України в га
лузі ідеологічної роботи. Тре
ба з усією більшовицькою пря
мотою й рішучістю викрити 
хиби і недоліки в цій справі, 
щоб якнайшвидше їх виправи
ти і піднести ідеологічну робо
ту на вищий рівень. Це тим 
більш необхідно, що ряд пар
тійних організацій Київської, 
Харківської, Львівської, Одесь
кої та деяких інших областей 
досі ще слабо вникають в ді
яльність творчих організацій, 
наукових закладів, вузів, теат
рів і т. д. 

ломополовокопнителі, які одно
часно з косовицею будуть звіль
няти площі від пожнивних за
лишків. У повній готовності всі 
молотарки, жатки, зерноочисні 
машини та транспортні засоби.

За складеним планом збиран
ня нового врожаю буде завер
шено за 18 робочих днів, а 
державний план хлібопоставок 
—у липні місяці.

Щоб забезпечити виконання 
цього важливого народно-гос
подарського завдання за. будь- 
яких умов, ми вже підготува
ли до роботи 3 криті токи і 5 
глинобитних майданчиків. Для 
успішної очистки і сушки зер
на виготовлено два зернопуль- 
ти, які вслід за комбайнами з 
допомогою електроенергії бу
дуть очищати і сушити обмо
лочений хліб.

Зараз на наших полях дозрі
ває добрий урожай всіх Сіль
ськогосподарських культур. 
Працівники радгоспу у всеозб
роєнні зустрічають жнива. Во
ни впевнені, що. зобов'язання, 
дані товаришеві Сталіну, з 
честю виконають.

П. КУЧЕРЯВИЙ, 
секретар парторганізації 

радгоспу „Комінтерн".

Найважливішою умовою ус
пішного проведення звітно-ви
борної кампанії в первинних 
партійних організаціях є ши
роке розгортання більшовиць
кої критики і самокритики, ці
єї виключно важливої і пос
тійно діючої зброї в арсеналі 
нашої партії, нерозривно зв'я
заної з самою природою біль
шовизму, з його революційним 
духом. ‘

„Я думаю, товариші,—го
ворить товариш Сталін, — що 
самокритика потрібна нам, 
як повітря, як вода. Я ду
маю, що без неї, без са
мокритики, наша партія не 
могла б рухатися вперед, 
вона не могла б викривати 
наші болячки, вона не мог
ла б ліквідувати наші не
доліки".

Глибокому аналізу, гострій 
більшовицькій критиці і само
критиці треба, зокрема, підда
ти роботу партійних організа
цій з людьми, з кадрами, які 
вирішують успіх всякої справи. 
Звітно-виборну кампанію треба

Цими днями в залі засідань 
міського комітету КП(б)У від
булася нарада секретарів пер
винних комсомольських ор
ганізацій міста з питанням про 
стан організаційної та масово- 
політичної роботи.

—База росту,—говорить в 
своєму виступі секретар комсо
мольської організації шахти 
№3 т. Данько,—у нас велика, 
але ми прийняли до комсомолу 
за перше півріччя лише 4 чо
ловіки. Це наслідок послаблен
ня виховної роботи серед мо
лоді.

Про підготовку комсомоль

Листи до редакції
Відпочинок трудящих

Робітники будівельного уп
равління тресту «Олександрія- 
вуглерозріз» свій відпочинок 
проводять у здравницях краї
ни. На чорноморському узбе
режжі відпочивали машиністи 
електровозів тт. Углеватенко і 
Лук'яненко. Слюсар депо тов. 
Нерода виїхав на курорт до 
Святогорська. На Кавказі і в

Радіо слухає... бригадир
Правління колгоспу імені 

Щорса створило хороші куль
турно-побутові умови для трак
тористів. Добре обладнано трак
торний ^вагончик. Придбали для 
нас радіоприймача «Родина».

Та, бачите, цей приймач ду
же сподобався нашому брига
дирові т. Лелеці. Забрав він 
його додому та й розважає пе

Шиплять репродуктори...
Довгий час громадяни, які 

проживають по вулиці ІІет- 
ровського, звертались з 
просьбою до начальника кон
тори зв'язку т. Терещенка ра
діофікувати їх квартири. Недо
чекавшись, провели радіо за 
свій рахунок. Але знову нев
дача. З репродукторів чути 
тільки шипіння.

Просили перевірити радіо

використати для усунення тих 
недоліків і помилок у роботі з 
кадрами, які були недавно ви
криті травневим Пленумом ЦК 
КП(б) України. Вістря критики 
й самокритики треба спряму
вати також проти неправиль
них методів партійного керів
ництва господарством, які ще 
подекуди трапляються.

Перші звітно-виборні збори в 
первинних партійних організа
ціях наочно показують зрос
лу активність членів і канди
датів партії. У своїх виступах 
на звітно-виборних партійних 
зборах комуністи з більшовиць
кою вимогливістю ставляться до 
оцінки діяльності партійних 
органів та їх керівників. Вони 
не тільки висловлюють кри
тичні зауваження, але й вно
сять численні пропозиції. Зав
дання новообраних партійних 
органів та їх керівників поля
гає в тому, щоб зібрати й уза
гальнити всі цінні ділові про
позиції і зразу ж розробити 
конкретні заходи до їх реалі
зації. Не можна пропускати ні 

ської організації до відзначен
ня Дня шахтаря розповів 
т. Зельцер—секретар первин
ної комсомольської організації 
рудоремонтного заводу. Комсо
мольці взяли на. себе підви
щені зобов'язання за гідну зуст
річ Дня шахтаря.

Секретар комсомольської ор
ганізації Байдаківської брикет
ної фабрики т. Булак відмітив 
незадовільну постановку роботи 
серед неспілкової молоді. Мало 
проводиться лекцій та допові
дей серед молодих робітників.

На нараді виступило 9 чо
ловік.

мальовничих околицях Кйєва 
побували Марія Філатова, Ва
силь Фисун та інші.

Повернувшись з відпочинку 
вони з новими .силами борють
ся за дострокове виконання 
виробничих планів.

М. НІКІТІН, 
слюсар будівельного управління.

редачами свою дружину, а за 
трактористів йому байдуже.

Дивна поведінка і правління 
колгоспу, яке не спромоглося 
заставити зарозумілого брига
дира Лелеку повернути ра
діоприймача до вагончика, щоб 
у вільний від роботи час трак
тористи змогли послухати радіо.

Група трактористів 
бригади № 10.

трансляційну лінію по нашій 
вулиці, та й на цей раз без
результатно.

Звертаємося ще раз до тов. 
Терещенка дати нам можли
вість слухати радіопередачі.

М. МОРДВИНОВ, 
житель вулиці 
Петровського.

одного зауваження, яке допо
магає усунути недолік, виправи
ти помилку, поліпшити справу.

Наша партія сильна актив
ністю і самодіяльністю своїх 
організацій в цілому і кожно
го комуніста зокрема. Звіти і 
вибори повинні забезпечити 
дальше піднесення провідної і 
спрямовуючої ролі партійних 
організацій в усіх галузях по
літичного, господарського і 
культурного життя нашого на
роду. Вони повинні ще вище 
піднести боєздатність партій
них організацій, зосередити їх 
увагу на найважливіших гос
подарсько-політичних завдан
нях, розв'язуючи які, наш на
род здобуде нові успіхи в ко
муністичному будівництві, в бо
ротьбі за виконання патріо
тичних зобов'язань, взятих пе
ред соціалістичною Батьківщи
ною, перед великим Сталіним.

(ПередАа газети 
„Радянська Україна" 
від 29 червня ц. р.)
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Малий фейлетон

Від папірців тепліше не буде
Ще в 1949 році для робіт

ників Бай дяківської брикетної 
фабрики будівельне управління, 
тепер начальником його т. Бе- 
ренштам, а головним інжене
ром колись і тепер т. Степухо- 
впч, розпочало будувати жит
ловий будинок.

З нетерпінням робітники че
кали нового будинку. Кожен з 
них не тільки думав, а й го
ворив: «Тепер будуть привітні 
і теплі квартири».

У червні 1951 року споруд
ження будинку закінчено. При
була державна комісія. Здава
лось, що й до справи вона, пі
дійде по-державному, але не 
так сталося.

Довго приймала комісія бу
динок, нарешті прийняла. «Доб
ро пожалувати» записала в 
акті.

Дванадцять робітничих сімей 
справили новосілля. 1 надали 
цьому будинку черговий номер 
13-й. І зараз він 13-й .Але час
тіше про нього кажуть: «А, це 
отой—13-й».

Влітку того року жильцям 
було привітно і тепло, але зго
дом... стало і непривітно, і не- 
тепло.

В чому ж справа? Адже в 
акті було прямо записано: «вва
жати будинок прийнятим з за
гальною оцінкою задовільно».

Але виявляється, що не все 
там було записано. Ота солідна 
комісія не примітила в будин
ку «дрібниці»—відсутність опа
лення і інших недоробленостей.

Настала зима і в квартирах 
стало холодно і непривітно. 
Почали робітники самотужки 
«пічки-буржуйки» монтувати.— 
Краще що-небудь, ніж нічого,— 
казали вони. А як затопили 
оті печі, дим і полум'я з кож
ного вікна в труби повалили і 
в кімнатах його було чимало. 
Хоч не хоч, а двері відкриєш. 
Якби будівельники знали, що 
двері будуть отак відчинені 
стоять, вони б мабуть їх і не 
навішували.

Вечір присвячений випуску десятикласників
Святково прибраний зал се

редньої школи №2 імені Горь- 
кого о 9 годині вечора 'запов
нили випускники - десятиклас
ники, їх батьки, вчителі і гості. 
Урочистий вечір, присвячений 
одержанню атестату зрілості

районного відділу сільського господарства про хід силосування кормів, косовицю 
сіяних трав, підживлення цукрових буряків та готовність до роботи віялок і жаток 

в колгоспах району станом на ЗО червня 1952 року 
(в процентах до плану)
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ім. Карла Маркса 101 96 100 100 100
імені Сталіна

(Бандурівка) 89 47 100 100 100
ім. 18 партконференції 61 82 100 100 100
„Шлях до комунізму" 50 40 50 80 100
„Комунар" 45.7 56 — 100 62
імені Леніна 41 46 100 100 75
ім. Молотова 39 71 50 66,6 66,6
„Заповіт Леніна" 38,5 61 100 100 100
ім. Пегровського 36 41 100 0 100
„Оборона країни" 20.7 29 0 100 100
ім. Жданова 12,6 121 100 75 80
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 9,1 93 100 100 91
імені Сталіна

(ВорошиЛовка) 7.7 100 100 100 100
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„Шлях до соціалізму" 5,7 73 — 100 80
ім. Ворошилова 3.8 75 100 75 100
ім. Калініна 0 158 58 75 100
ім. Енгельса 0 97 20 87 100
ім. Володимира Ульянова 0 91 100 66,6 100
ім. Рози Люксембург 0 87 66 50 72
ім. Хрущова 0 79 — 40 100
„Жовтень" 0 74 40 100 100
„Перше травня" 0 70 43 50 100
ім. Будьонного 0 60 66 100 100
ім. 1‘2-річчя Жовтня 0 56 0 100 87
ім. Щорса 0 36 50 100 100
По КористІвськІЙ МТС 27,8 64 70 83 91
По Олександрійській МТС 27,4 80 83 83 96
По РАЙОНУ 27,6 73 75,9 83 93 і

—А чи тепло в квартирах 
після такого опалення?

Доки топиш трохи потеп
ліє,—кажуть робітники.

— А якже в гіротпвопожеж- 
ному відношенні? Нема небез
пеки?

—Мабуть нема, бо акт же 
комісії підписав і пожежний 
інспектор т. Святець,—відпо
відають жильці.

Одного разу пожежному ін
спектору т. Святцю раннього 
січневого ранку довелося під
нятися на пожежну каланчу. 
Все було як звичайно і місто, 
і вулиці, і будинки. Але ось 
йому кинулась в очі якась не
звичайна картина. В селищі 
Октябрському один будинок об
гортався димом. Пожежа, поду
мав він.

—Увага!—крикнув Святець 
черговому пожежнику, підняв
ши вгору руку.

Але тут же опустив її і 
полегшено зітхнув:

—Спокійно, спокійно... та 
це ж 13-й.

Деякі квартиранти вирішили 
обійтися без таких пічок—ку
тались в ковдри...

А потім посипались скарги. 
А ще потім писанина пішла 
між начальниками Москален
ком, Прокопенком, Рожинсь- 
ким, Прохорепком, Береншта- 
мом. Одні вимагали, інші від
мовляли підключити будинок 
до центрального опалення ко
тельної будинку, який нале
жить управлінню комплекту
вання обладнання. Довгий шлях 
пройшли всі ці папери, а спра
ва не посунулась ні на один 
крок вперед, хоч будинок 13-й 
розташований <, від котельні 
всього навсього 20 метрів.

Писав колись Войлов, писа
ли і пишуть тт. Філатов і Стро- 
ганов; багато списано паперів, 
але робітники стривожені—на
вряд чи від цих паперів і в 
цю зиму їм тепліше стане.

Г. МАКАРЕНКО

учнями 10 класу, вітальною 
промовою відкрив директор шко
ли Г. І. Клочко.

На атестат зрілості склали 
екзамени 33 чоловіки. 22 ви
пускники навчались на 4 і 5.

ЗВЕДЕННЯ

Свободу
Жаку Дюнло

ПАРИЖ, 28. (ТАРС). За пові
домленнями преси, вчора слідча 
палата Паризького апеляційного 
суду в складі п'яти членів (зви
чайно вона складається з трьох 
членів} призначила медичну ко
місію , якій доручено обслідувати 
стан здоров'я Жака Дюкло і до
повісти про умови, в яких він пе
ребуває в тюрмі.

Лікар Паризького госпіталю 
П'єр Клотз виступив сьогодні в 
газеті „Юманіте" з вимогою не
гайно звільнити Дюкло з-під ареш
ту. „Не треба бути лікарем, пише 
Клотз, щоб розуміти наскільки 
умови перебування в тюрмі „Сай
те" небезпечні для людини, хворої 
на діабет. Це ясно кожному... 
Тільки звільнення допоможе Жа
ку Дюкло уникнути нового заго
стрення його хвороби".

Як повідомила газеті „Юмані
те" Жільберта Дюкло, здоров'я її 
чоловіка невпинно гіршає. Газета 
звернулася до лікарів, які лікують 
Жака Дюкло. Вони заявили, що 
після арешту його здоров'я гір
шає з кожним днем і можна по
боюватись ускладнення на нирки.

„Юманіте" підкреслює, що здо
ров'я Жака Дюкло в небезпеці, і 
закликає французький народ по
силити боротьбу за негайне звіль
нення Дюкло з тюрми.

Газета продовжує публікувати 
повідомлення про збори, мітинги 
і страйки протесту французьких 
трудящих проти незаконного 
арешту Жака Дюкло, Андре Сті- 
ля і інших французьких патріотів.

Газета „Фігаро" опублікувала 
повідомлення канцелярії прези
дента французької республіки про 
відмову Венсана Оріоля відповіс
ти на останній лист Жака Дюкло 
під тим приводом, що президент 
не може „втручатися в розсліду
вання судової справи", бо це „по
рушило б конституцію".

У зв'язку з цим газета „Лібе- 
расьон" пише, що в своєму листі 
Жак Дакло зовсім не вимагав від 
президента республіки „зайнятися 
розслідуванням судової справи". 
Навпаки, підкреслює газета, Дюк
ло вимагав поважання і додер
жання конституції, яка була по
рушена і далі порушується не
законним триманням у тюрмі де
путата Національних зборів.

Воєнні готування в Норвегії
ОСЛО. (ТАРО). Комітет, який 

працює над проектом нового за
кону про військовозобов'язаних1, 
розробив положення про хемверн 
(загони місцевої оборони.—Ред.), 
за яким всі норвезькі громадяни 
віком від 20 до 55 років, що не 
призиваються в армію, повинні 
служити в хемверні.

Прибуття англійських кораблів 
до італійських портів

РИМ. (ТАРС). Агентство АНСА 
повідомляє, що до порту Бріндізі 
Прибув англійський крейсер 
„Гамбія" в супроводі двох есмін
ців. До порту Венеція прибули 
чотири англійських есмінці і чо
тири підводних ЧОВНИ. і

Все населення Корейської Народно-Демократичної Республіки 
бере активну участь- в боротьбі проти американських загарбників 
та їх лісинманівських наймитів. Зараз, коли агресори ведуть бак
теріологічну війну, жителі міст і сіл пильно стежать за американ
ськими літаками, які скидають бактеріологічні бомби, .і негайно 
вживають заходи по знищенню заражених комах і речей.

На знімку: селянин Кім Ен Сік із села Ранун охороняє водой
мище. Прескліше ТАРС.

Уолл-стріт не хоче припинення ВІЙНИ в Кореї, 
бо припинення війни завдасть удару гонці озброєнь

Стаття Уільяма Фостера про бомбардування 
електростанцій на ріці Ялуцзян В

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). У статті, 
вміщеній в газеті „Дейлі уоркер", 
голова Національного комітету 
Комуністичної партії США Уіль- 
ям Фостер пише, що напад аме
риканських літаків па електро
станції на ріці Ялуцзян 23 черв
ня являє собою „разючий приклад 
варварства" і що, провадячи цю 
варварську операцію, американ
ська вояччина іде на серйозний 
риск не тільки повного відновлен
ня війни в Кореї, але також роз
гортання таких подій, які можуть 
привести до третьої світової 
війни.

Фостер пише, що Пентагон і 
уряд Трумена явно не хочуть пе
ремир'я в Кореї і що американ
ські палії війни, які стояти на 
чолі Пентагону, „вважають за 
краще дати цей небезпечний пош
товх у напрямі до великої вій
ни з Китаєм".

Фостер підкреслює, що Сполу
чені Штати могли б досягти спра
ведливої угоди про перемир'я вже 
давно, коли б вони його хотіли. 
Єдиною причиною того, що досяг
нуто теперішньої стадії перегово
рів, є тиск і вимоги миру збоку 
американського народу і міжна
родної громадської думки. Фос
тер пише, що уолл-стрітівським 
паліям війни війна в Кореї пот
рібна, бо вони бояться, що її 
припинення поклало б край те
перішній гонці озброєнь, яка спря
мована на озброєння Сполучених

Французька газета про плани 
американської політики

США намагаються відновити вісь Рим—Берлін
ПАРИЖ. (ТАРС). Щотижневик 

„Трібюн де насьон" опублікував 
статтю свого кореспондента в 
Римі під заголовком: „США ста
раються відновити вісь Рим — 
Берлін":

„Посол США в Римі п. Елсуорт 
Банкер,—пише автор статті, — 
розвиває велику активність, пере
конуючи італійський уряд в необ
хідності більш тісного економіч
ного, політичного і культурного 
співробітництва між Італією і За
хідною Німеччиною.

Державний департамент вважає, 
що сподівання італійських націо
налістичних кіл відносно збли
ження з Західною Німеччиною 
заслуговували б більшої підтрим
ки. П. Банкер рекомендував п. 
де-Гаспері встановити більш міц
ний зв'язок з боннським урядом, 
зокрема у воєнній галузі і в га
лузі безпеки держави. Багато ні
мецьких організацій колишніх 
фронтовиків і деякі політичні пар
тії, як, наприклад, імперська со- 

Штатів і капіталістичного світу і 
приносить колосальні прибутки 
воєнним промисловцям. „Вони 
бояться, що, коли врегулювання 
в Кореї буде досягнуте, вимога 
масами загальної угоди з СРСР 
стане нездоланною, і це розбило 
б плани американського великого 
капіталу, спрямовані на встанов
лення свого світового панування. 
Саме такі згубні міркування ле
жать в основі великого повітря
ного наступу, вчиненого проти 
Північної Кореї і народного Ки
таю".

Фостер пише, що повітряні 
нальоти на ріці Ялуцзян мають 
найбільш зловісний відтінок, ос
кільки вони показують, що мілі
таристи—палії війни—викоріЛ/.’*- 
Буватимуть воєнну міць під най
більш необгрунтованими приво
дами.

Наприкінці Фостер пише, що 
обурливий і нічим не спровоко
ваний повітряний напад знову по
казує серйозність загрози нової 
світової війни. „І, що найважли
віше, він свідчить про крайню 
необхідність для робітничого кла
су та інших миролюбних сил усві
домити цю серйозну загрозу і зав
дати поразки монополістам вели
кого капіталу з Уолл-стріту, які 
сподіваються стати хазяями світу 
в результаті нової великої війни. 
Як перший крок американський 
народ повинен вимагати негайно
го укладення угоди про пере
мир'я в Кореї".

ціалістична партія (фашистська.-» 
Прим. Ред), доброзичливо ставля
ться до цього зближення і ста
раються неофіціально сприяти 
йому.

Щодо торговельних відносин 
між цими двома країнами амери
канський посол висловив поба
жання американських властей, 
щоб фірмам Західної Німеччини 
були надані ті самі права, якими 
вони користувались в Італії за 
часів' „осі".

За наявними тут відомостями, 
глава італійського уряду заявив, 
що побажання, висловлені дер
жавним департаментом, повністю 
відповідають точці зору його 
уряду.

Проте за цією дипломатичною 
згодою ховається неспокій, вик
ликаний невдоволенням багатьох 
італійських промисловців, які не 
бажають, щоб німці конкурували 
з ними в нерівних умовах".

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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ПЕРЕДОВА: Підтримувати крити
ку знизу.

Лист шахтарів І шахтобудівників 
комбінату .Українвуглебуд" товари
шеві Сталіну Й. В (1 стор.).

Пленум райкому КП(б)У (2 стор.).
Неухильно виконувати рішення 

VII пленуму ВЦРПС (2 стор.),
І. Парвсочка. — Досвід роботи на 

комбайні „Сталінець—6“ (3 стор.).

С. Михайлов. — Стежити за дости
ганням хлібів, вибірково починати 
косовицю (3 стор.).

Будови комунізму — всенародна 
справа (3 стор.).

Адмірал П. С. Нахімов (4 стор,).
МАЛИЙ ФЕЙЛЕТОН. Тарас Шип

шина. — Холодок (4 стор.).
Відкриття надзвичайної сесії Все

світньої Ради Миру (4 стор.).

Підтримувати критику знизу
Більшовицька критика і са-. 

мокритика—рушійна сила на
шого розвитку. Вона дає мож- 
лй^ть своєчасно викривати і 
ліквідувати недоліки, зміцнює 
партійну і державну дисцип
ліну.

Товариш Сталін говорить, що 
керівники повинні не тільки 
вчити маси, а й учитись у мас, 
повинні доповнювати свій до
свід досвідом мас, досвідом на
роду. Це означає — особливо 
чуйно прислухатися до крити
ки знизу, всіляко підтримува
ти її, створювати обстановку, 
яка б сприяла її розвитку. ІІід- 
тр» уватп критику—-це не ли
ше визнавати її правильність, 
а головне — негайно усувати 
викриті помилки і недоліки, 
усувати причини, що породжу
ють ці помилки і недоліки. Ке
рівники, які па словах погод
жуються з критичними висту
пами, визнають помилки, але 
нічого не роблять, щоб випра
вити і запобігти їх надалі, по 
суті затискують критику, як і 
ті, хто одверто стає на шлях 
затиску кщітикп.

Партійні організації повинні 
вести рішучу боротьбу з тими, 
хто переслідує за критику.

Значна частина первинних 
парторганїзацій міста і району, 
всебічно підвищуючи рівень ке
рівництва господарським і куль
турним будівництвом, викорис
товують критику і самокрити
ку, прислухаються до голосу 
мас, до їх справедливих кри
тичних зауважень і цінних про
позицій. Так працюють пер
винні парторганізації будівель
ного управління жител тресту 
«Олександріявуглерозріз» (сек
ретар т. Вінецький), колгоспу 
імені XVIII з'їзду ВІШ(б) (сек
ретар т. Чередниченко) та інші.

Зараз в парторганізаціях міс
та і району відбуваються звіт
но-виборні збори. Партійні ке
рівники повинні забезпечити 
широке розгортання критики і 
самокритики, з усією серйоз
ністю ставитись до критичних 
зауважень і пропозицій кому
ністів, добиватись їх швидкого 
здійснення.

Але подекуди зустрічаються 
факти формального ставлення 
до критики, грубого затиску її.

Кілька місяців первинна парт- 
організація шахти № 3 намага
лася закликати до порядку за
розумілого колишнього началь
ника шахти т. Майбороду, який 
відірвався від партійної і 
профспілкової організацій шах
ти, зловживав своїм службовим 
станом, грубо ставився до ро
бітників, затискував критику,

Знижуємо собівартість продукції
Раніше строку закінчивши ше

стимісячний виробничий план, 
трудящі млинів № 1 і № 2 
множать трудові успіхи.

У боротьбі за дострокове ви
конання річного плану по-ста- 
хановськп працюють робітники 

що виходила знизу. Правильно 
зробила парторганізація, яка 
поставила питання про пере
бування т. Майбороди на по
саді начальника шахти і на
клала партійне стягнення.

Але й нове керівництво, особ
ливо заступник начальника 
шахти т. Решетов мало дбає 
про робітників. До цього часу 
на шахті не відкрито їдальні. 
Часто наваловідбійники і крі
пильники простоюють, бо в ла
ви несвоєчасно подається крі
пильний лісоматеріал. Парторга
нізація і господарники не дба
ють про усунення цих хиб.

Комуністи парторганізації 
колгоспу «Оборона країни» ми
нулого року вказували на ряд 
істотних недоліків і внесли цін
ні пропозиції для поліпшен
ня партійної роботи. Але 
колишній секретар парторгані
зації т. Борщ не зважав на 
пропозиції комуністів, не орга
нізував їх виконання, не реа
гував на критику. Тут рідко 
скликались партійні збори. 
Принципова критика і самокри
тика була відсутня на них. 
Тов. Борщ скомпрометував се
бе, і комуністи змушені були 
увільнити його з посади сек
ретаря парторганізації.

Значну роль у розгортанні 
критики і самокритики віді
грає преса, яка є трибуною 
громадської думки. Проте не 
всі секретарі парторганізацій 
надають їй належного значення.

Ще в травні цього року в 
нашій газеті «Більшовицька 
правда» було вміщено статтю 
під заголовком «Глушителі іні
ціативи», в якій розповідалось 
про те, що в .автотранспортній 
конторі тресту «Олександрія
вуглерозріз» не підтримується 
цінна ініціатива по економії 
пального та заощадженню дер
жавних коштів. Але парторга
нізація і її секретар т. Луцен- 
ко досі не обговорили цю стат
тю і не накреслили заходів до 
ліквідації недоліків.

Не реагують на критику в 
пресі і секретарі парторганіза
цій: будівельного управління 
тресту ’ «Олександріявуглероз
різ» т. Колузанов, колгоспу 
ім. Жданова т. Жениленко і де
які інші.

Листи і скарги трудящих дов
гий час не розглядаються в 
міськзмішторзі, райспоживспіл- 
ці, міськкомунгоспі.

Завдання всіх партійних ор
ганізацій—всемірно розвивати 
критику і самокритику, чуйно 
прислухатись до голосу мас, 
сміливо підтримувати критику 
знизу.

тт. Шульга, Будппй, Калаш- 
ник, Николенко, Корнієнко і ін.

Колективи млинів знизили 
собівартість однієї тонни бо
рошна на 2 карбованці.

С. ДЕМОЧКО, 
працівник млина.

Від шахтарів і шахтобудівників комбінату ..Українвуглебуд'*

★
15 років тому—в липні 1937 ро

ку—став до ладу один із найбіль
ших у світі штучних водних шля- | 
хів—канал імені Москви. Він з'єд
нує по найкоротшому шляху ріки | 
Москву і Волгу. Довжина каналу і 
—128 км„ з яких близько 20 км. 
припадає на водосховища. Канал 
імені Москви є другою ланкою 
(після Біломорсько-Балтійського 
каналу) в Сталінському плані до
корінної реконструкції водних 
шляхів СРСР. Зараз, коли в ос
новному завершена одна з вели
ких Сталінських будов — Волго- 
Донський судноплавний канал, 
столиця нашої Батьківщини одер
жала водний зв'язок ще з двома 
морями—Чорним і Азовським, і 
стала портом п'яти морів.

★

Голові Ради Міністрів Союзу РСР 

товаришеві СТАЛІНУ 
Иосифу Віссаріоновичу

Дорогий і любимий Йосифе 
Віссаріоновичу!

Ми, шахтарі і шахтобудівники комбінату 
«Українвуглебуд», шлемо Вам, вождю і вчите
лю, найкращому другові шахтарів, свій полу
м'яний привіт, палкі побажання довгих років 
життя і доброго здоров'я на благо нашої Бать
ківщини і всього прогресивного людства.

Успішно виконавши і перевиконавши план 
післявоєнної сталінської п'ятирічки і план 1951 
року, радянський народ під керівництвом пар
тії Леніна—Сталіна здобув великі перемоги у 
боротьбі за побудову комуністичного суспільст
ва в нашій країні, розвитку всіх галузей соці
алістичного господарства і підвищенні матеріаль
ного добробуту трудящих.

Під Вашим безпосереднім керівництвом пе
ретворюється в життя накреслена Вами гранді
озна програма великих будов комунізму—гідро
електростанцій, каналів і зрошувальних систем.

Величезна творча енергія народних мас є 
невичерпним джерелом всесвітньоісторичних пе
ремог радянської держави.

Шахтарі і шахтобудівники комбінату «Ук
раїнвуглебуд», як і весь радянський народ, 
вносять свій трудовий вклад у справу розвитку 
народного господарства і зміцнення могутності 
нашої країни.

Завдяки повсякденній допомозі партії і уря
ду та особисто Вашій, товаришу Сталін, на Ук
раїні в 1952 році завершується перший етап 
створення нової галузі у вугільній промисло
вості—брикетування бурого вугілля.

Нами не вичерпані всі резерви і можливості 
для одержання кращих результатів діяльності 
підприємств і будов нашого комбінату. В на
шій роботі ще мають місце істотні хиби, лікві
дувати які ми вважаємо своїм невідкладним зав
данням.

Ми, шахтарі і шахтобудівники комбінату 
«Українвуглебуд», у відповідь на піклування 
партії і уряду про вугільну промисловість і її 
кадри і обговоривши завдання, що стоять перед 
нами, приймаємо виклик на соціалістичне зма
гання шахтарів і шахтобудівників Грузинської 
РСР і беремо на себе такі зобов'язання:

1. Завершити перший етап створення нової 
галузі у вугільній промисловості—брикетуван
ня бурого вугілля—і ввести в експлуатацію в

На знімку: столичний Хімкінський річковий вокзал каналу 
імені Москви.

Прескліше ТАРС.

IV кварталі 1952 року семенівсько-головківсь- 
кпй комплекс підприємств, в тому числі: ву
гільний розріз і брикетну фабрику в жовтні ц. р.

2. Виконати річний план будівельно-монтаж
них робіт до 21 грудня 1952 року.

3. Виконати річний план видобутку вугілля і 
вироблення брикету до 21 грудня 1952 року.

4. Виконати річний план вскриші наносів 
на будівництві вуглерозрізів в кількості 4.400 
тис. кубометрів до 7 листопада 1952 року.

5. Річний план вводу житлової площі в 
кількості 22.450 кв. метрів виконані до Дня 
шахтаря.

6. Виконати план будівництва і ввести в 
експлуатацію 9 об'єктів культурно-побутового 
призначення до 7 листопада, 1952 року.

7. Забезпечити зростання продуктивності 
праці проти встановленого плану на 1952 рік 
по видобутку вугілля: підземним способом на 
З проценти, відкритим способом на 10 процентів.

8. Добитися зростання продуктивності праці 
на будівельно-монтажних роботах проти фак
тично досягнутого за 1951 рік на 12,5 про
цента.

9. Забезпечити зниження вартості будівниц
тва проти кошторисних цін на (і мільйонів кар
бованців і знизити вартість продукції промис
лових підприємств комбінату на 1.800 тис. кар
бованців.

Беручи на себе ці соціалістичні зобов'язан
ня, ми запевняємо Вас, дорогий товаришу Сталін, 
що шахтарі і шахтобудівники комбінату «Ук
раїнвуглебуд» докладуть всіх сил для їх вико
нання і тим самим забезпечать свій вклад у 
справу боротьби радянського народу за зміцнен
ня могутності нашої Батьківщини, за, встанов
лення миру в усьому світі.

Хай живе наша велика Радянська Батьків
щина—незламний оплот миру в усьому світі!

Хай живе наша рідна більшовицька партія 
—натхненник і організатор всіх наших перемог!

Хай живе наш великий вождь і вчитель, до
рогий товариш Сталін!

Обговорено і прийнято на зборах 
робітників, робітниць, інженерно- 
технічних працівників і службовців 
шахт, будов і підприємств комбінату 
„Українвуглебуд".
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Пленум райкому КП(б)У
Цими днями відбувся пленум 

райкому КП(б)У. Пленум обго
ворив два питання: звіти сек
ретарів первинних партійних 
організацій колгоспів ім. 18 
з'їзду ВКП(б) т. Чередниченка, 
ім. 18 партійної конференції 
т. Уманця про роботу первин
них партійних організацій з 
передовиками сільського госпо
дарства та про недоліки у ви
ховній роботі серед учнів. По 
другому питанню виступив з 
доповіддю зав. відділом пропа
ганди і агітації РК К1І(б)У тов. 
Вдовиченко.

—Партійна організація кол
госпу ім. 18 з'їзду ВКП(б),— 
говорить у своєму звіті т. Че

Недавно нарада комсомоль
ського активу району обговори
ла питання про стан ідейного 
виховання молоді.

Секретар райкому ЛКСМУ 
т. Матвієнко, яка виступила з 
доповіддю по цьому питанню, 
відзначила деяке поліпшення 
роботи по комуністичному ви
хованню молоді в районі.

Однак, первинні комсомоль
ські організації, райком ком
сомолу і, зокрема, його відділ 
пропаганди і агітації, ще не
достатньо приділяють уваги пи
танням Організації ідейно-ви
ховної роботи.

Доповідач відзначила, що ок
ремі пропагандисти не закін
чили програми в сітці комсо
мольської політичної освіти. В 
первинній комсомольській ор
ганізації колгоспу імені Хру
щова, де був пропагандистом 
т. Фоменко, комсомольський ІІО- 
літгурток розпався.

Тов. Матвієнко говорить про 
незадовільну роботу групи до
повідачів при райкомі. Деякі 
члени групи по 4—5 місяців

Новий загін культосвітніх працівників
В цьому році в Олександрій

ському культосвітньому техні
кумі відбувся 14 випуск.

‘ На випускному вечорі з про
мовою виступив директор тех
нікуму т. ІІівняк. Він сказав, 
що підсумки державних екза
менів показали глибокі знання, 
здобуті студентами протягом 
трьох років навчання. Пере
важна більшість їх добре ово
лоділа основами марксизму-ле- 
нінізму. У творах з українсь
кої та російської літератури 
юнаки й дівчата виявили свою 
зрілість. їх твори проникнуті 
почуттям безмежної любові до 
своєї Батьківщини, більшови
цької партії, великого Сталіна. 

☆

35 років тому
На знімку: розстріл де

монстрації 3 (16) липня 

1917 року в Петрограді 

буржуазним Тимчасовим 

урядом.

Прескліше ТАРС.

☆

редниченко,—багато уваги при
діляє вихованню колгоспників, 
розгортанню соціалістичного 
змагання за виконання зобо
в'язань, взятих перед товари
шем Сталіним. Хлібороби взя
ли на себе підвищені зобов'я
зання і виконують їх з честю. 
Ми виховали таких передови
ків як доярка Павлюк Віра, 
ланкові Балажпнська Єфросп- 
нія, Метка Марія, Козинець 
Лідія та інші. Для колгоспників 
читаються лекції і доповіді па 
політичні і сільськогосподарсь
кі теми. Агітаційно-масову ро
боту проводять 27 агітаторів з 
числа комуністів, комсомольців 
та інтелігенції.

Вище рівень виховної роботи серед молоді
готують доповіді, рідко висту
пають перед молоддю. Так, тов. 
Щербина готує доповідь 5 мі
сяців, а т. Кобзар—3 місяці.

Культурно-освітня робота в 
селах проводиться слабо. В 7 
сільських клубах завідуючими 
працюють комсомольці, але там 
непомітне пожвавлення роботи 
гуртків художньої самодіяль
ності, не читаються доповіді, 
лекції.

Доповідач відзначила незадо
вільне кінообслужування насе
лення. Райвідділ кінофікації і 
його завідуючий т. Білий не 
приділяють належної уваги пи
танню виховання і добору кад
рів кіномеханіків.

З 25 колгоспних комсомоль
ських організацій більшість мі
сяцями не зростають. Так, ком
сомольські організації колгос
пів ім. Карла Маркса, ім. Жда- 
нова, ім. Хрущова та імені Мо
лотова за останній час не прий
няли жодного чоловіка до ком
сомолу з числа колгоспної мо
лоді, а бюро райкому комсомо
лу мириться з таким станом.

53 чоловіки з 54 склали 
державні екзамени. Студенти 
бібліотечного відділу Ніна Чо
ботар, Клавдія Молодченко, 
Зінаїда Панова, клубного—Ва
лентина Пронь, Тамара Воль- 
вовська удостоєні дипломів з 
відзнакою.

Тов, Півняк побажав випуск
никам дальших успіхів у нав
чанні і творчій практичній ро
боті.

При віта вш п ви п у с к 11 и к і в з 
успішним закінченням техні
куму, голова державної екза
менаційної комісії, представник 
комітету в справах культосвіт
ніх установ при Раді Міністрів 
УРСР т. Неборакова сказала:

Секретар первинної партій
ної організації колгоспу ім. 18 
партконференції т. Уманець 
розповів про дійову допомогу, 
яку подає парторганізація пе
редовикам сільського господар
ства.

Секретарі парторгапізацій 
тт. Зіііченко (колгосп імені 
Сталіна, Бандурівської сільра
ди), Коритько (колгосп «Жов
тень»), Дубовик (колгосп імені 
Леніна) і інші у своїх висту
пах вказали на недоліки в ро
боті з передовиками сільського 
господарства у своїх колгоспах.

По обговорених питаннях 
пленум прийняв рішення.

Непоодинокі випадки, коли пер
винні організації зволікають 
розгляд заяв про вступ до ком
сомолу. В комсомольській ор
ганізації колгоспу ім. Енгель
са майже рік не розглядають 
заяв молоді про вступ до ком
сомолу. Внаслідок незадовіль
ної виховної роботи в цій пер
винній організації послабла 

і дисципліна серед комсомольців.
Комсомольці тт. Чернієпко, 

Спленко, Біляєв, Зубак та ін
ші в своїх виступах піддали 
гострій критиці бюро райкому 
комсомолу і його секретарів 
тт. Кошелєва і Матвієнко за 
незадовільне керівництво робо
тою первинних комсомольських 
організацій.

На погане керівництво лек
ційною пропагандою збоку 
райкому ЛКСМУ вказав у своє
му виступі секретар комсомоль
ської організації школи меха
нізації сільського господарства 
т. Ваденкін.

На нараді виступило всього
10 чоловік.

—В той час, як ненависні аме
риканські імперіалісти шалено 
готуються до розв'язання но
вої світової війни, тисячі ви
щих і середніх навчальних зак
ладів нашої країни проводжа
ють в життєву путь вихован
ців. Вони вчились для того, 
щоб будувати світле, щасливе 
життя, зміцнювати могутність 
рідної Вітчизни.

На випускному вечорі також 
виступили секретар міськкому 
ЛКСМУ т. Варава, завідуючий 
навчальною частиною техніку
му т. Кучеренко, випускники- 
відміннпкп тт. Вольвовська, Чо
ботар.

С. МІРКОТАН.

Неухильно виконувати рішення 
VII пленуму ВЦРПС 

(Пленум райкому профспілки вугільників)
Пленум райкому профспілки 

вугільників, що днями відбув
ся, обговорив питання про 
хід виконання рішень VII пле
нуму ВЦРПС. З доповідями ви
ступили голова шахткому Бай- 
даківського вуглерозрізу т. Но- 
совський та голова будівельного 
комітету управління Семенів- 
ського тресту т. Кравченко.

Шахтком Байдаківського вуг
лерозрізу провів значну роботу 
по здійсненню рішень VII пле
нуму ВЦРПС. Поліпшилось ке
рівництво соціалістичним зма
ганням, зросли ряди стаханов- 
ців, новаторів виробництва. Од
нак, зроблено далеко не все. В 
діяльності профспілкової орга
нізації є ще багато недоліків. 
На підприємстві погано постав
лена охорона праці і техніка 
безпеки. Чимало пунктів ко
лективного договору не вико
нується, зокрема, порушують
ся строки видачі заробітної пла
ти робітникам. Індивідуальні 
забудівнмки погано забезпечую
ться будівельними матеріалами, 
вугільники несвоєчасно одер
жують спецмило.

Щоб ліквідувати ці та інші 
недоліки, повністю виконати рі
шення пленуму ВЦРПС, шахт
ком намітив ряд конкретних 
заходів і здійснює їх. Проведе
но паради з громадськими ін
спекторами, постійно - діючими 
комісіями, активістами. Для них 
влаштовуються семінари, чи
таються лекції, проводяться бе
сіди.

З доповіді голови будівель
ного комітету т. Кравченка ста

Закріплюємо
В першому півріччі колектив 

цегельного заводу № 2 достро
ково виконав план з усіх по
казників.

Собівартість цегли знизилась 
на 7 процентів. Продуктив
ність праці підвищилась на 16 
процентів. Значно зменшився 
брак, поліпшилась якість про
дукції. Завод випускає цеглу 
марок «100» і «75».

Зріс виробіток на пресозмі- 
пу. Якщо в минулому році за 
пресозміну випускалась 31 
тисяча штук цегли, то зараз 
па 10 тисяч штук більше. 
Збільшилось знімання цегли з 
одного кубічного метра капала 
печі.

Ці успіхи досягнуті в ре
зультаті поліпшення техноло
гічного процесу, наполегливої 
боротьби колективу за здійс
нення своїх соціалістичних зо
бов'язань, взятих у змаганні 
на честь Дня шахтаря.

Вступивши в друге півріччя,

Запроваджують кращі прийоми праці
На заводі «Червоний ливар

ник» все ширше розгортається 
соціалістичне змагання за гід
ну зустріч Дня шахтаря.

' Трудящі підприємства, успіш
но завершивши план першого 
півріччя, добиваються нових 
виробничих перемог. Всі цехи 
працюють з випередженням 
графіка, випускають продук
цію на тисячі карбованців.

Трудовим успіхам сприяє 
впровадження передових мето
дів і прийомів праці. Токар 

ло ясно, що тут надто погано 
поставлене навчання профспіл
кового активу. Тільки 28черв
ня комітет профспілки спро
мігся намітити заходи по ви
конанню рішень VII пленуму 
ВЦРПС. .

Про погану роботу будівель
ного комітету та його голови 
т. Кравченка говорив у своєму 
виступі інструктор райкому 
профспілки вугільників т. Яко- 
ВЄНК0. '-<4

Голова будівельного комітету 
Семенівського тресту т.' Богда- 
нов і голова фабкому Олександ
рійської брикетної фабрики тов. 
Корсунський розповіли про ро
боту серед профспілкового ак
тиву.

Керуючий трестом «Олексапд- 
ріявугілля» т. Альошин, зупи
няючись на завданнях, що сто
ять перед колективами підпри
ємств тресту в другому півріч
чі, підкреслив, що успішне ви
конання їх набагато залеж*;,  
від діяльності профспілкових 
організацій. Він зосередив ува
гу присутніх на питаннях бо
ротьби за високі якісні показ
ники, підвищення продуктив
ності праці, економії матеріа
лів, електроенергії, мастильних 
матеріалів, широкого розгортан
ня масово-виховної роботи, по
ліпшення наочної агітації.

В обговоренні доповідей взя
ли участь тт. Кулініч, Лежан- 
кін, Чебаненко та інші.

Пленум намітив заходи, 
спрямовані на виконання рі
шень VII пленуму ВЦРПС.

здобуті успіхи
цегельники з перших днів лип
ня не знижують взятих темпів. 
Ми поставили перед собою зав
дання добитись іце кращих по
казників, застосувати найбільш 
досконалу технологію. '

Найближчим часом перейде
мо до виготовлення цегли з 
домішкою тирси. Це зменшить 
вагу цегли і збільшить її міц
ність.

Намічено встановити скре
перні і безкінечні лебідки, з 
допомогою яких готова продук
ція транспортуватиметься у 
віддалені сушильні сараї.

Для полегшення праці робіт
ників встановили також транс
портери. Нині на складанні 
цегли-сирцю зайнято 10 чоло
вік. З пуском транспортера тут 
буде працювати лише 4 чоло
віки. Продуктивність праці 
збільшиться в 2—3 рази.

І. ДЯЧЕНКО, 
головний інженер цегельного

заводу № 2.

Петро Погрібний при обробці 
шківів застосував новий метод 
встановлення деталі, чим під
вищив свій виробіток на 35 про
центів.

Стругальник Андрій Жигель 
зробив пристосування, що дало 
можливість також збільшити 
випуск деталей.

Токарі Іван Рудик, Василь 
Федоренко, стругальник Федір 
Тарасенко та інші з честю до
тримують свого слова, взятого у 
зма га нні на честь Дня шахтаря .



П'ятниця, 4 липня 1952 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

Досвід роботи на комбайні „Сталінець—6
Герой Соціалістичної Праці І. ПАРАСОЧКА, 

комбайнер Красногвардійської МТС, Кримської області.
У нинішньому році я зустрі

чаю п'ятнадцятий збиральний 
сезон. Наш колектив, який 
обслуговує агрегат, взяв на 
себе соціалістичні зобов'язан
ня за 25 робочих днів намоло
тити не менше 9.000 центне
рів зерна. Запорукою вико
нання цього зобов'язання є 
багаторічний досвід, чітка і 
злагоджена робота комбайнера, 
тракториста і рільничої брига
ди колгоспу імені Свердлова, 
де діє агрегат.

Одною з основних умов хо
рошої роботи комбайнового 
агрегату є відмінна його під
готовка до виходу в поле. Во
на починається з ремонту ма
шини. Особливу увагу я звер
таю на правильний режим об
катки комбайна після ремонту. 
У перший день збирання ком
байн завантажується поступо
во. Спочатку робота йде на 
першій швидкості з неповним 
захватом хедера. Через ‘1—З 
години перевіряється регулю
вання вузлів, і машина пере
водиться на більш широкий 
захват. Ще через 2—3 години 
включається друга, а потім і 
трета швидкість. Такий поря
док обкатки застерігає маши
ну від можливих иоламок і 
аварій.

Щоб прискорити проведення 
технічних доглядів і ремонту 
в полі, на агрегаті завжди є 
два комплекти ключів—для ме
не і помічника, ножівка, леща
та, дриль, ключі для правки 
пальців різального апарату, а 
також запасні ланцюги, сег
менти, штифти барабану, зіроч
ки, планки, заклепки і т. п. 
Комбайн повністю забезпечений 
протипожежними засобами.

Для роботи вночі я облад
нав комбайн електроосвітлен
ням: одна лампочка, що вста
новлена на хедері, освітлює 
різальний апарат і транспор
тер, друга—з лівого боку бун
кера—освітлює розвантаження

Стежити за достиганням хлібів, 
вибірково починати косовицю

—Збирання—справа сезонна 
і воно не любить ждати. Зіб
рав вчасно—виграв, спізнився 
з збиранням — програв... — Ці 
слова великого вождя радянсь
кого народу товариша її. В. 
Сталіна повинні стати бойовим 
лозунгом в кожному колгоспі, 
в кожній рільничій і трактор
ній бригаді. Особливого значен
ня набувають ці вказівки за
раз.

Щоб не допустити втрат, 
слід зараз уже встановити на
гляд за достиганням хлібів і 
своєчасно розгортати косовицю.

Збирання озимої пшениці 
простими збиральними машина
ми можна і треба починати на 
початку воскової стиглості. 
При цьому зв'язані снопи слід 
негайно складати в копи. Не 
можна допускати, щоб скоше
ний хліб залишався не складе

Скошено перші гектари озимої пшениці
2 червня хлібороби артілі 

імені 18 партконференції роз
почали жнива.

Жаткарі Дем'ян Шавотін та 
Петро Головань першого дня 

зерна, третя лампочка підві
шена на кронштейні в задній 
частині хедера і четверта—на 
коппителі.

Одночасно з хлібозбиранням 
ми провадимо лущіння стерні. 
Для цього лущильник «ЛБД— 
4,5» закріплюється з лівого 
боку комбайна кронштейном 
до рами молотарки, а з пра
вого—тягою до бруса хедера 
комбайна. Батареї лущильни
ка розташовуються в одну 
лінію.

Щоб не зупиняти комбайн 
для змащування ланцюгів, до 
боковий молотарки з допомо
гою кронштейнів закріплюють
ся маслянки, виготовлені із 
жерсті. У отвір маслянки про
пущено фітіль. Автол, повіль
но стікаючи по фітілю, змащує 
ланцюг.

Для застереження втрат зер
на і колосків ми встановили 
на комбайні чотири вловлюва
чі: під похилим елеватором і 
краєм приймальної камери, 
під транспортером вороха, у 
польового валика хедера (для 
запобігання викидання колос
ків і зерна з-під транспортера 
хедера) і біля виходу соломо
транспортера.

Найважливішою умовою ви
сокопродуктивної роботи агре
гати є щоденний ретельний 
догляд за комбайном. Робота 
по огляду і технічному догля
ду у нас чітко розподілена 
між обслуговуючим персона
лом. Я проваджу технічний 
догляд за двигуном комбайна 
і перевіряю найбільш відпові
дальні вузли молотильної час
тини: барабан і деку, транспор
тери, ланцюги і очистки. Пер
ший помічник провадить очист
ку і змащування правого боку 
молотарки і хедера, перевіряє 
кріплення зірочок і запобіж
них муфт. Другий помічник 
змащує лівий бік комбайна і 
перевіряє кріплення зірочок.

Крім основних працівників 

ним, бо під впливом сонця зер
но підгорає, що призводить до 
заниження врожаю. У копцх же 
дозрівання хліба проходить нор
мально.

Крім того, підвищена воло
гість повітря передзбирального 
періоду сприяє послабленню 
колоскової луски. Це сприяє 
осипанню зерна.

Щоб запобігти цьому, слід 
всемірно поєднувати комбайно
ве збирання хліба зі збиранням 
простими машинами. Треба 
розпочинати косовицю вибірко
во, не чекаючи достигання 
великих масивів.

В артілях «Перше травня», 
«Шлях до комунізму» та дея
ких інших озима пшениця на 
окремих ділянках уже перебу
ває на початку воскової стиг
лості. Такі площі, негаючись, 
слід косити. Проте в цих кол

скосили близько п'яти гекта
рів озимої пшениці.

Слідом за косовицею прова
диться в'язання снопів і 
загрібання колосків. На по

агрегату, в технічному догляді 
беруть участь також колгосп
ники—копнпльщики, які об
слуговують агрегат. Один зма
щує колеса соломокопнителя і 
колеса комбайна з правого бо
ку, а другий—з лівого. Вони 
ж перевіряють кріплення со- 
ломокоппителя до комбайна.

Технічний догляд і заправ
ка машин пальним, мастилом 
і водою провадиться двічі на 
добу: рано вранці, коли поле 
покрито росою, і другий раз- 
ввечері, перед пічною зміною, 
до наступу темряви. Таким чи
ном, у нас комбайн працює 
20—22 години па добу. Лише 
іноді під ранок косовицю до
водиться припинити, доки не 
спаде роса. В час обіду пра
цівники агрегату підміняють 
один одного.

Для підвищення продуктив
ності комбайна вивантаження 
зерна з бункера провадиться 
на ходу. Для своєчасного і 
безперебійного приймання зер
на минулого року за агрегатом 
було закріплено вдень шість 
безтарок, а вночі' — три без
тарнії та одна, автомашина.

Щоб уникнути зайвих хо
лостих переїздів, я разом з 
бригадирами рільничої і трак
торної бригад, з допомогою 
дільничого агронома МТС склав 
плап-маршрут руху комбайна.

У 1951 році ми вперше зас
тосували на збиранні годинний 
графік. Звіряння фактично 
витраченого часу після кожно
го кругового об'їзду з часом, 
що вказаний у графіку, дало 
нам можливість контролювати 
темп роботи і при відставанні 
вживати заходів, щоб надолу
жити прогаяне.

Застосовуючи годинний гра
фік, ми намолочували за день до 
500 — 600 ‘ центнерів зерна, 
скошуючи по 25—30 гектарів.

Після збирання комбайн дос
тавили на садибу МТС в хоро
шому стані.

госпах на поле ще й досі не 
доставлені збиральні машини, 
не відкошені краї посівів від 
бур'янів.

Для збирання полеглого хлі
ба МТС зобов'язані оснастити 
всі комбайни спеціальними при
стосуваннями. Між тим, цьому 
питанню ще не надається на
лежного значення. Багато ком
байнів таким пристосуванням 
не забезпечені.

Правління колгоспів, дирек
тори МТС і спеціалісти сільсь
кого господарства повинні вжи
ти всіх заходів, щоб в стислі 
строки і якісно зібрати урожай, 
не допустити втрат і забезпечи
ти дострокове виконання пер
шої заповіді перед державою.

С. МИХАЙЛОВ, 
агроном-інспектор 

Олександрійської держінспекцїі 
і по визначенню врожайності.

лі з'явились перші копи 
Фронт збиральних робіт ши 

риться.
І. ПОПОВ, 

голова колгоспу.

ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ СУДНОПЛАВНИЙ КАНАЛ. Шлюзування 
перших суден.

Фото С. Кропивницького. Прескліше ТАРС.

Будови комунізму— 
всенародна справа

МОСКВА—ВОЛГО-ДОНСЬКОМУ КАНАЛОВІ
Колективи багатьох промис

лових підприємств столиці ви
конують замовлення нервенця 
великих будов комунізму — 
Волго-Доиського каналу.

250 вантажних автомашин і 
на мільйони карбованців за
пасних частин відправив Вол
го-Донові автозавод імені 
Сталіна. План відвантаження 
завершений майже на дев'ять 
місяців раніше строку.

Останні випробування прохо'- ’ 
дять зараз на каналі серія ав
томатичних пультів, з допомогою 
яких провадиться керування

ВКЛАД ТРУДЯЩИХ УКРАЇНИ
Па машинобудівних підпри

ємствах України шириться со
ціалістичне змагання за ус
пішне виконання почесних за
мовлень для великих будов ко
мунізму.

На Ново-Краматорському за
воді імені Сталіна закінчено 
складання першого крокуючо
го екскаватора «ЕШ-4-40», ви
готовленого за замовленням 
«Середазгідробуду». Тут роз
роблено проект нового екска
ватора для робіт на трасі Го
ловного Туркменського каналу. 
Він матиме дизельний привод 
потужністю у 800 кінських 
сил, що дозволить використати 
землерийну машину в районах, 
віддалених від джерел електро
енергії.

Кілька партій електровимі
рювальних приладів відванта
жив в адресу сталінських бу
дов Київський завод «Точелек- 
тропрплад». На підприємстві 
розроблено кілька видів інди
каторів для гідротехнічних спо
руд на Волзі. їх призначення 
—показувати стан механізмів 
шлюзу та інших споруд в 
будь-який час.

МІСЯЦЬ НА
КАЛАЧ НА ДОНУ (Сталін- 

градська область). 1 липня. 
Минув місяць, як па трасу 
Волго-Донського каналу вий
шов перший теплохід БТ-306. 
Перший пробний рейс прой
шов успішно. Теплохід розста
вив на пристанях дебаркадери 
і повернувся на Волгу.

За місяць пробної експлуа
тації по каналу в обидва боки 
пройшло більше ста самохід
них і несамохідних суден. На 
Дон каравани доставили ліс і 

шлюзами та іншими гідротех
нічними спорудами. Це уні
кальне устаткування зроблене 
на Московському заводі «Ди
намо».

Понад 360 потужних транс
форматорів відправив у цьому 
році Волго-Донові трансформа
торний завод столиці.

Успішно виконують замов
лення великої будови Москов
ський завод імені Калініна, 
суднобудівний і судноремонт
ний завод та багато інших.

(РАТАУ).

З великим піднесенням пра
цює колектив Харківського 
електромеханічного заводу іме
ні Сталіна. Він виготовив і від
правив Волго-Донському судно
плавному каналу партію освіт
лювальних щитів для електро
монтажних робіт. У цьому ро
ці хензівці вже дали Волго- 
Донові понад 300 електродви
гунів постійного і змінного 
струму, багато генераторів ве
ликої потужності.

Почесні замовлення великих 
будов комунізму виконують по
над 20 підприємств Одеси. За
вод сталевих і конопляних ка
натів закінчує виконання за
мовлення будівників Куйби- 
шевської ГЕС на виготовлення 
спеціального тросу для підвіс
ної дороги через Волгу. Ко
лектив котельно-зварювального 
заводу відвантажив у цьому ро
ці для екскаваторних станцій 
будівництва гідровузлів близь
ко 100 цистерн ємкістю 10-25 
кубічних метрів.

(РАТАУ).
ВОЛГО-ДОНІ

пиломатеріали, цемент. На 
Волгу перевезено десятки тисяч 
тонн вугілля, будівельного ка
меню та інших вантажів.

Четвертий, десятий і тринад
цятий шлюзи вже переведено 
на автоматичне керування. Під
готовлено до пуску автоматич
ні механізми 2 і 3 шлюзів.

Прохід суден на трасі кана
лу прискориться порівняно з 
першим рейсом у чотири рази.

(РАТАУ).
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Адмірал П. С. Нахімов
(До 150-річчя з дня народження — 5 липня 1802 року)

Історія російського флоту ба
гата чудовими флотоводцями, се
ред яких одним з найпопулярні- 
ших є Павло Степанович Нахі
мов. Закінчивши в 1818 році мор
ський корпус, Нахімов почав служ
бу в Балтійському флоті. Пізніше 
під командуванням видатного ро
сійського моряка М. П. Лазарева 
він здійснив кругосвітнє плаван
ня на фрегаті „Крейсер",

У 1827 році Нахімов особливо 
відзначився у Наваринській мор
ській битві, коли росіяни допома
гали грекам в їх боротьбі за не
залежність. Командуючи російсь
кою ескадрою, він одержав блис
кучу перемогу в 1853 році над 
ескадрою турецького флоту, що 
перебувала в синопській бухті 
під прикриттям берегових бата
рей. В цьому бою турецька ес
кадра була повністю розгромле
на, а її командуючий Осман-паша 
взятий в полон.

В історичній севастопольській 
обороні 1854—1855 рр. Нахімов

Ф і з к ульту ра і спорт

Наступні змагання з футболу 
в Олександрії

Закінчились зональні змагання 
футбольних команд на першість 
УРСР по другій групі. Перемож
цем цих змагань вийшла команда 
добровільного спортивного това
риства „Шахтар" м. Олександрії, 
яка не програла жодної календар
ної зустрічі і набрала 14 очок з 
14 можливих.

За положенням республікансько
го комітету в справах фізкульту
ри і спорту команда „Шахтар" 
включається у підгрупу (перемож
ців областей) для участі в даль
ших змаганнях на першість УРСР, 
що будуть проводиться з 3 серп
ня по 15 вересня ц. р. по системі 
в один круг.

Першість УРСР з футболу
Друга

Закінчилися змагання на пер
шість УРСР з футбола в Кірово
градській зоні для команд другої 
групи. Повинні були зустрітися 
кіровоградський „Трактор", олек
сандрійський „Шахтар" і ново- 
миргородський „Медик", які вий
шли переможцями в підгрупах. 
Проте кіровоградський „Трактор"

ТОВАРИСЬКІ ЗУСТРІЧІ
Днями на Бандурівському фут

больному полі зустрілася місцева 
команда „Колгоспник" з футболіс
тами села Войнівки.

Початок гри показав, що обид
ві команди добре готувалися до 
зустрічі. Але в другій половині 
гри войнівські футболісти знизили 
темпи. Це дало змогу банду- 
рівським футболістам виграти з 
рахунком 5:1.

В. КОДАК, 
зав. клубом с. Бандурівки.

Малий фейлетон

Дуже любить Володимир Про- 
хоренко холодок. В літні дні 
колгоспники в полі трудяться, 
а Прохоренко візьме рядно, про
стелить його під грушею чи 
берестком і вилежується. Пе
ресувається сонце зі сходу на 
захід, і він пересувається—пе
ретягає рядно за тінню.

Взагалі натуру Прохоренка 
в Бандурівці характеризують 
так: „Йому щоб не робити, аби 
нічого не робити".

Потрапив, якось випадково, 
Володимир Прохоренко на по
саду завідуючого Бандурівсь- 
ким сільським клубом, прова
лив там роботу—вигнали звід
ти геть.

Запримітив незвичайні здіб
ності, а головне схильність у 
Прохоренка до холодна голова 
Бандурівського сільського спо
живчого товариства Іван Ко

проявив якості прекрасного стра
тега і відважного невтомного ко-

П. С. Нахімов

З 5 липня на Олександрійсько
му міському стадіоні починають
ся футбольні змагання па кубок 
республіканської ради добровіль
ного спортивного товариства 
„Шахтар", в яких візьмуть участь 
команди-переможці зон:

Олександрія — „Шахтар";
Київ —гірничий технікум; 
Харків —„Світло шахтаря";
Львів—збірна райради.
Змагання триватимуть до 10 

липня.
Б. ДУБЛЄВСЬКИЙ, 

голова олександрійського 
добровільного спортивного 

товариства „Шахтар".

група
не прибув на змагання.

Зустріч між „Шахтарем" і „Ме
диком" закінчилася з рахунком 
2:0 на користь команди гірників. 
Таким чином „Шахтар" вийшов 
переможцем у Кіровоградській 
зоні і братиме участь у міжзо
нальних змаганнях.

** *
Людно було 29 червня на ста

діоні радгоспу „Комінтерн". Близь
ко 400 працівників радгоспу прий
шло подивитись на гру двох фут
больних команд—збірної радгоспу 
та „Колгоспник" села Яснноватки.

Зустріч закінчилась з рахунком 
2:1 на користь ясиноватських фут
болістів.

0. ПРИХОДЬКО, 
капітан яснноватської футбольної 

команди „Колгоспник".

ХОЛОДОК
валенко, запримітив і висунув 
його прямо з-під груші на пост 
завідуючого магазином.

—Там, — мовляв, — теж не 
дуже жарко, нехай людина про- 
свіжується—не все ж з рядном 
тягатись.

Отак розсудив Коваленко.
А споживачі з цього приводу 

не безпідставно твердять: „Ку
лик кулика—помітив здалека...* 1

У зв'язку з діяльністю, іцо її 
розгорнув Коваленко на коопе
ративному поприщі, слід і про 
нього трохи детальніше розпо
вісти.

Страсть не любить Іван Ко
валенко ревізій.

—1 хто їх вигадав оті реві
зії—без них куди спокійніше,— 
міркував він.

А ревізія, як ревізія—все-та
ки на своєму настоює. 

маидира. Під його керівництвом 
Севастополь був перетворений в 
могутню фортецю, яка, недивля- 
чись на значні переваги ворога в 
силах, витримала жорстоку оди- 
надцятимісячну осаду.

Адмірал Нахімов загинув смер
тю хоробрих на севастопольсь
ких бастіонах в липні 1855 р.

Полум'яний патріот Батьківщи
ни, видатний флотоводець і вихо
ватель моряків, невтомний тру
дівник, людина рідкісної душевної 
чистоти—таким був і таким за
лишився Нахімов в пам'яті нашо
го народу.

В роки Великої Вітчизняної 
війни Радянський уряд встановив 
орден і медаль Нахімова, якими на
городжуються моряки за подвиги, 
здійснені на славу Батьківщини. 
В багаточисельних нахімовських 
училищах країни юні патріоти ус
пішно оволодівають морською 
справою.

ГІрескліше ТАРС.

31-1 роковини 
компартії Китаю

ШАНХАЙ, 1. (ТАРС). Учора 
в Шанхаї відбулось урочисте за
сідання представників партій
них і громадських організацій 
Східного Китаю, присвячене 
31-м роковинам Комуністичної 
партії Китаю.

З доповіддю про 31-і роковини 
компартії виступив Нень І. Слав
на історія компартії Китаю, ска
зав він, є доказом того, що під 
мудрим керівництвом Мао Цзе- 
дуна вона здатна очолити бо
ротьбу китайського народу па 
захист своєї батьківщини, проти 
аїресії американських імперіа
лістів, здатна повести народ по 
шляху будівництва квітучого, 
могутнього і щасливого народно
го Китаю.

До звільнення 
Жака Дюкло

Агентство Франс.Пресс пере
дає, що І липня о 8 годині 
вечора, Жак Дюкло був звіль
нений з тюрми «Сапте».

Скандальний провал 
поліцейської провокації

Паризьке радіо передало, що 
слідча палата Паризького апе
ляційного суду 1 липня ввече
рі винесла рішення про звіль
нення Жака Дюкло. Після об
говорення, яке тривало 4 го
дини, слідча палата прийшла 
до висновку, що не доведений 
факт затримання Дюкло на міс
ці злочину.

П'ять місяців голова спожив
чого товариства Коваленко від
махувався від неї: „Не підго
тувався,—мовляв,—до вашої ре
візії".

А потім наче змилувався:
—Ну, ревізуйте — „готовий" 

уже...
У Бандурівському магазині 

9 тисяч карбованців розтрати
ли родичі—Губенко Василь та 
Губенко Ганна—приятелі Кова
ленка. Те ж саме виявлено і 
в Ясиноватському магазині.

Члени Бандурівського сіль
ського споживчого товариства 
стривожені:

—Що ж буде, коли Ковален
ко ще раз отак „підготується" 
до ревізії?...

А в правлінні райспоживспіл- 
ки спокійні люди, з холодочком:

—Подивимось,—кажуть.
Тарас ШИПШИНА.

Відкриття надзвичайної сесії 
Всесвітньої Ради Миру

БЕРЛІН. (ТАРС). 1 липня в 
столиці Німеччини Берліні в 
будинку Берлінського страхово
го товариства відкрилась над
звичайна сесія Всесвітньої Ра
ди Миру.

Центр Берліна святково при
крашений прапорами і тран
спарантами, які вітають учас
ників сесії. На Рунгештрассе 
перед будинком, де відбуваєть
ся засідання, численні маси 
жителів німецької столиці ра
дісно зустрічають прибуваючих 
членів Всесвітньої Ради Миру.

0 4 годині дня зал засідань 
заповнений членами Всесвітньої 
Ради Миру, тостами і представ
никами преси. Під гучні оплес
ки займають місця за столом 
президії голова Всесвітньої 
Радп Миру професор Фредерік 
Жоліо-Кюрі, члени Бюро Все
світньої Ради Миру П'єтро 
Пенні, Ежені Коттон, Олек
сандр Фадєєв, Го Мо-жо, Ілля 
Еренбург, Габріель д'Арбусьє 
та інші.

Голова Всесвітньої Ради Ми
ру професор Жоліо-Кюрі від
криває сесію і надає слово го
лові Німецького комітету бор
ців за мпр професорові д-ру 
Фрідріху.

«Від імені Німецького комі
тету борців за мир, — заявив 
професор Фрідріх, — і я можу 
сказати, від імені всіх німців, 
яким дорогий мир, я вітаю чле
нів і гостей Всесвітньої Ради 
Миру, що прибули на нашу 
надзвичайну сесію до столиці 
Німеччини. Швидше, ніж ми 
насмілювались припускати, 
Бюро Всесвітньої Ради Миру 
прийняло рішення, після на
шої пам'ятної Берлінської сесії 
в лютому минулого року, зно
ву обрати Берлін місцем робо
ти сесії. Прийміть подяку, мої 
друзі, за довір'я, яке цим вияв
ляється миролюбним силам ні
мецького народу».

Проф. Фрідріх підкреслив, що 
після лютневої сесії Всесвіт
ньої Ради Миру аж ніяк не 
ослабли воля німецького наро
ду до миру і переконання в 
тому, що німецьке питання 
може бути розв'язане шляхом

Протести в Австрії проти приїзду Ачесона
ВІДЕНЬ. (ТАРС). 29 червня дер

жавний секретар США Ачесон 
прибув до Відня. Відвіданням Ав
стрії закінчується його турне по 
країнах Західної Європи. Мета 
цієї подорожі, як підкреслює га
зета „Естеррейхіше фолькештім- 
ме“,—прискорити воєнні готуван
ня в Західній Європі, в тому чис
лі в Австрії.

Приїзд Ачесона викликав хвилю 
обурення австрійської громадсь
кості. На всьому шляху від вій
ськового аеродрому в Тульні, де 
приземлився літак Ачесона, до 
Відня австрійські патріоти виста
вили на дорогах транспаранти з 
написами: „Ачесон, геть з Авст
рії!", „Американці — поширювачі 
чуми, забирайтеся з нашої краї
ни!", „Ми ніколи не воюватимемо 
проти Радянського Союзу!".

Намагаючись придушити рух 
протесту, австрійські власті скрізь 
виставили великі наряди поліції і 
жандармерії. На всьому протязі 
залізничної лінії від Тульна до ві
денського вокзалу Франца Йоси- 
фа, по якій ішов спеціальний поїзд 
Ачесона (близько ЗО кілометрів), 
через кожні 100 метрів знаходи
лись озброєні жандармські загони, 
у прилеглих до залізниці лісах 

переговорів і досягнення вза
єморозуміння.

«Ми усвідомлюємо,—продов
жував він, — що після пара
фування воєнного «загального 
договору» В Бонні І ПІСЛЯ ПІД; 
писання агресивного воєнного 
пакту в Парижі події в Німеч
чині в значно більшій мірі, 
ніж на початку минулого ро
ку, стали центром теперішньої 
воєнної загрози і що світ ди
виться, з одного боку, з вели
кою тривогою на відродження 
агресивного мілітаризму в За
хідній Німеччині, з другого 
боку, із зростаючою надією на 
волю німецького народу до 
миру. Нашим вкладом у справу 
миру в усьому світі є наша 
боротьба проти так званого 
«німецького договору», який 
на заході і на сході нашої віт
чизни справедливо називають 
воєнним договором. Ми бачимо 
наше завдання в неослабній бо
ротьбі за мирне розв'язання ні
мецького питання і за віднов- у, 
лення єдності нашої вітчизни».

Наприкінці професор Фрідріх 
висловив глибоке переконання 
в тому, що надзвичайна сесія 
Всесвітньої Ради Миру сприя
тиме створенню єдиної, демо
кратичної. миролюбної Німеч
чини.

Потім з великою вступною 
промовою на сесії виступив 
голова Всесвітньої Ради Миру 
професор Фредерік Жоліо-Кюрі.

Секретар Бюро Всесвітньої 
Ради Миру Джорджо Феноаль- 
теа, який виступив потім, за
пропонував учасникам сесії 
вироблений Бюро Всесвітньої 
Ради Миру регламент роботи і 
порядок денний сесії. Порядок 
денний включає такі три пи
тання:

1. Мирне розв'язання ні
мецького і японського питань.

2. Негайне припинення вій
ни в Кореї.

3. Гонка озброєнь і бороть
ба за Пакт Миру.

Після того, як сесія затвер
дила запропонований порядок 
денний, Жоліо-Кюрі оголосив 
перше засідання сесії закри
тим.

чергували озброєні службовці 
кримінальної поліції в цивільному 
одягу. По лінії припинився всякий 
рух. Залізничні станції були очи
щені від пасажирів. Поліцаї зна
ходились на паровозі поїзда, в яко
му їхав Ачесон. Понад 400 полі
цаїв, озброєних гвинтівками, чер
гували біля входу у вокзал Фран
ца Йосифа і на пероні. Поїзд був 
оточений стіною озброєних лю
дей. В день прибуття Ачесона до 
Відня на вулицях і площах авст
рійської столиці появились тисячі 
листівок і плакатів, що містили 
вимоги австрійського народу: 
„Ачесон, негайно забирайся з 
Австрії!", „Американці, негайно 
припиніть розбійницьку агресію в 
Кореї!".

Правління організації „Вільна 
австрійська молодь" в своєму про
тесті проти приїзду Ачесона до 
Австрії заявляє: „Державний сек
ретар США Ачесон, який прибув 
до Відня, відіграє головну роль у 
розбійницькій війні проти Кореї. 
Його візит до Австрії не служить 
зміцненню миру в нашій країні. 
Тому ми рішуче протестуємо про
ти приїзду Ачесона до Австрії".

Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.
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ПЕРЕДОВА: У стислі строки збе
ремо врожай, достроково виконаємо 
хлібозаготівлі.

По нашій Батьківщині (1 стор.).
Не чекати визрівання великих ма

сивів, вибірково розгортати жнива 
(1 стор.).

Рубен Мушкудіані. — Лист з Гру
зинської РСР (2 стор.).

Будови комунізму — всенародна 
справа (2 етор.).

М. Зельський. — На Дніпровсько
му плацдармі (2 стор.).

З честю виконаємо зобов'язання, 
взяті перед товаришем Сталіним 
(З стор.).
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У СТИСЛІ СТРОКИ ЗБЕРЕМО ВРОЖАЙ, 
ДОСТРОКОВО ВИКОНАЄМО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

По нашій Батьківщині
Найвідповідальніший леріод 

с* ьєькогосіїсдарського року на
став. У багатьох колгоспах до
стигла озима пшениця, еспар
цет, визрівають інші сільсько
господарські культури. Не про
гаяти жодної години дорогого 
часу, вчасно розпочати, в стис
лі строки і якісно завершити 
збирання врожаю і хлібозаго
тівлі — таке відповідальне 
завдання поставлене нині пе
ред працівниками сільського 
господарства.

Пленум ЦК у своїх
ЇЯГтановах «Про підсумки вес
няної сівби і заходи по догля
ду за посівами, підготовці і про
веденню збирання врожаю зер
нових та інших сільськогоспо
дарських культур в 1952 році» 
накреслив шляхи до успішного 
вирішення цих завдань.

Керуючись рішеннями пле
нуму, хлібороби артілі імені 18 
партконференції, не чекаючи 
достигання великих масивів, 
вибірково розпочали збирання 
хліба простими збиральними 
машинами.

З початком косовиці вони 
дбають про негайне розгортан
ня оранки зібраних площ і хлі
бозаготівель, борються за збе
реження кожного кілограма со
ломи і полови.

Приклад хліборобів колгоспу 
імені 18 партконференції на
слідували артілі «Перше трав
ня», імені Ворошилова та де
які інші.

Площі, на яких сьогодні вже 
можна збирати урожай, є май
же у всіх колгоспах району. 
Проте ряд голів правлінь і 
бригадирів рільничих бригад, 
переобтяжені «зеленими наст
роями», вичікують повного до
зрівання хліба, зволікають зби
рання врожаю, втрачають до
рогий час. Між тим, відомо, 
що озиму пшеницю можна і 
слід збирати на початку воско
вої стиглості. Складена в копи 
вона швидко достигає.

Це добре знають і бригади
ри рільничих бригад протопо- 
півської артілі імені Леніна 
(т. Прокопенко) та імені Карла 
Маркса (т. Смоляр), але з по
чатком косовиці тут не поспі
шають. Ці керівники вважають, 
що збирання—справа несклад
на. У нас, мовляв, є достатньо 
збиральних машин і засобів, 
щоб швидко впоратись з жни
вами. Дійсно, колгоспи району 
оснащені першокласними зби
ральними машинами. Але по
дібне самозаспокоєння в умо

Наукове товариство 
на будові комунізму

На будівництві Каховської 
ГЕС утворено відділення Все
союзного наукового інженерно- 
технічного товариства. Членами 

вах цього року недопустиме. 
Воно веде до зволікання косо
виці і втрат хліба.

Цього року особливо дорідне 
зерно, разом з тим послаблена 
колоскова луска. При таких 
умовах можливе осипання хлі
ба. Отже баритись з збиран
ням, чекати вистигання маси
вів, значить свідомо стати на 
шлях втрат урожаю.

Всемірно скорочувати строки 
збирання потрібно ще й тому, 
що хліб цього року внаслідок 
пізньої весни і дощового літа 
достиг значно пізніше звичай
ного. Це скорочує строки па 
підготовку грунту під урожай 
1953 року і зобов'язує якнай
краще використати всі засоби 
і можливості, щоб вчасно зіб
рати хліб і підготувати надій
ний фундамент урожаєві на
ступного року.

Вже зараз в полі повинні 
бути всі комбайни. Комбайнери 
мусять знати маршрути і пло
щі, де вони працюватимуть. 
На жаль, МТС ще недостатньо 
підготовлені до розгортання 
комбайнового збирання хлібів. 
Частина агрегатів і досі пере
буває на садибах МТС, а в Олек
сандрійській МТС навіть не 
завершено ремонт двох ком
байнів.

Такий стан покладає серйоз
ну відповідальність на директо
рів МТС за своєчасне розгор
тання збиральних робіт. Вони 
повинні негайно забезпечити 
вихід усіх комбайнів у кол
госпи і безперебійну їх роботу.

Важливі і почесні обов'язки 
спеціалістів сільського госпо
дарства. їх завдання, одночас
но зі збиранням хліба, органі
зувати скиртування соломи і 
полови, лущіння стерні, оран
ку грунту, очистку, про
су шку і здачу хліба державі.

Партійні організації в цей 
відповідальний період повинні 
пожвавити політмасову роботу 
серед колгоспників і механіза
торів, широко розгорнути со
ціалістичне змагання між ком
байнерами, трактористами, жат
карями, в'язальницями і на ос
нові цього домогтись щоденно
го перевиконання завдань на 
збиранні і транспортуванні 
хліба державі.

Ширше ж розгортаймо зма
гання за стислі строки зби
рання врожаю, за дострокове 
виконання першої заповіді пе
ред Батьківщиною, за повне 
виконання зобов'язань, взятих 
в листі до великого Сталіна!

його є близько 100 інженерів і 
техніків будови.

(РАТАУ).

Літні посадки картоплі 
на Україні

У південних районах України 
почались літні посадки картоплі 
за методом академіка Т. Д. Лисен- 
ка. В республіці буде цим спосо
бом посаджено тисячі гектарів 
картоплі. У минулому році в кол
госпі ім. 12-річчя Жовтня, Магда- 
линівського району, Дніпропетров
ської області, літні посадки кар
топлі дали по 340 центнерів бульб 
з кожного гектара.

Закладають насінники 
лукопасовищних трав

Колгоспи Київської, Полтавсь
кої, Чернігівської та інших облас
тей України почали літню сівбу 
лукопасовищних трав на насіння 
і на корм худобі. Сівба прова
диться на зораних природних кор
мових угіддях після подрібнення 
шарів дерну дисковими культива
торами і боронами. В цьому ро
ці закладка насінників лукопасо
вищних трав буде проведена в 
республіці на площі понад 5 ти
сяч гектарів.

Сіно—державі
Великомостівський район,Львів

ської області, першим на Україні 
завершив виконання річного пла
ну поставок сіна державі. Колгос
пи району виконали поставки кра
щим сіном з перших укосів. Зда
ча сіна державі триває.

Рекордний виробіток 
на комбайні Донбас"

КЕМЕРОВО. У змаганні за гід
ну зустріч Дня шахтаря нових 
успіхів добились механізатори 
шахти „Полисаевская—1“ тресту 
„Ленінвугілля" комбайнери лави 
№18 тт. Тихонов, Філатов, Мурта- 
зов та Ільїн у червні підрубали 
комбайном „Донбас" 23 тисячі 60 
тонн вугілля. Це—в три рази біль
ше норми. Такої високої продук
тивності не знали ще у вугільних 
басейнах нашої країни.

Застосувавши металеве кріплен
ня, гірники зберегли 240 кубомет
рів лісу і від зниження собівар
тості вугілля одержали десятки 
тисяч карбованців економії.

Не чекати визрівання великих масивів, 
вибірково розгортати жнива

Шириться фронт 
збиральних робіт

Хлібороби артілі імені 18 
партконференції ширять фронт 
збиральних робіт. Жнива ве
дуть обидві рільничі бригади 
колгоспу. На косовиці працю
ють чотири жатки. Самохідний 
комбайн Івана Найденка розпо
чав косовицю еспарцету.

З перших днів збирання жат
карі Петро Головань, Дем'ян 
Шавотін, Онисій Мусулега, Ко
валенко Іван та інші набира
ють високих темпів. За непов
ний робочий день вони скошу
ють близько 4 гектарів пше
ниці.

Спочатку жнив в колгоспі 
скошено ЗО гектарів озимої 
пшениці та кілька гектарів ес
парцету. На кожному гектарі 
в'язальниці нав'язують по 16 
кіп снопів. X. СУЛЕЖКО.

ГРУЗИНСЬКА РСР. Вулиця 
Сталіна в Кутаїсі.

Фото П. Луценка.
Прескліше ТАРС,

Діюча модель 
Сталінградського гідровузла 

СТАЛІНГРАД. На площі в два 
гектари створена модель Сталін
градського гідровузла, зменшено
го в 150 раз. Бетонне русло, яке 
відображає в мініатюрі всі харак
терні особливості Волги в районі 
створу греблі, готове до запов
нення водою. Під дією агрегату 
спеціальної насосної станції вона 
циркулюватиме в тому напрямі і 
з такою ж швидкістю, як це від
буватиметься в натурі.

Цими днями на площадку на
дійшло устаткування двох фото- 
башт, з допомогою яких фотогра
фуватимуться процеси, що відбу
ваються в руслі.

Діюча модель Сталінградського 
гідровузла створена для того, щоб 
одержати необхідні дані для оста
точного уточнення технічного про
екту великої будови.

У жнива внлючилися 
всі бригади

Всі чотири рільничі бригади 
артілі імені Ворошилова розпо
чали вибіркову косовицю ози
мої пшениці. На полях пра
цюють всі 14 жаток.

Першими розпочали жнива 
рільничі бригади Івана Бонда

Втрачають дорогий час
У протопопівському колгос

пі імені Леніна (голова прав
ління т. Тищенко) на окремих 
ділянках озима пшениця пере
буває у стані воскової стиглос
ті, визрів еспарцет. Але до ко
совиці цих культур тут не при
ступають.

З липня на районній нараді

Дипломний проект 
стахановки Марії Волкової
Серед випускників Орехово-Зу- 

євського текстильного технікуму 
—знатна ткаля країни, ініціатор 
багатоверстатного руху в текстиль
ній промисловості, лауреат Ста
лінської премії Марія Волкова. 
Дипломну роботу—проект нової 
ткацької фабрики, оснащеної швид
кохідним вітчизняним устаткуван
ням, вона захистила на „відмінно".

Діставши звання техніка-техно- 
лога, Марія Волкова повернулась 
працювати на ткацьку фабрику 
Ореховського бавовняного комбі
нату, де кілька років тому висту
пила з своїм патріотичним почи
ном.

У технікумах закінчився 
навчальний рік

У технікумах і середніх спеці
альних учбових закладах країни 
закінчився навчальний рік. Випу
щено 292 тисячі молодих спеціа
лістів для промисловості, будів
ництва, транспорту, сільського гос
подарства, різних галузей куль
тури.

Зараз технікуми готуються до 
прийому нового поповнення. Вони 
зарахують близько 475 тисяч уч
нів. Це—найбільший прийом за 
останні роки.

Зрошувальні канали 
другої черги

Колектив управління „Ростов- 
донводбуд" розгортає будівництво 
зрошувальних систем другої черги.

Колгоспи і радгоспи Багаевсь- 
кого району вже в цьому році 
проведуть посіви на 13 тисяч гек
тарів земель, підготовлюваних для 
зрошення. До наступної весни тут 
має бути збудована постійна сітка 
для зрошення ще 15.300 гектарів. 
У районі почалось будівництво 
міжгосподарського каналу довжи
ною 23 кілометри. З майбутнього 
ложа каналу вийнято понад 150 
тисяч кубометрів грунту.

Повним ходом йде будівництво 
каналів другої черги і в Веселов- 
ському районі. На наступний рік 
поливне землеробство тут розши
риться більш як у чотири рази і 
займе площу в ЗО з лишком ти
сяч гектарів. (РАТАУ).

ренка та Івана Чумака. За день 
вони скосили понад 10 гекта
рів пшениці.

На кожному зібраному гек
тарі в'язальниці нав'язують по 
20—25 кіп снопів.

М. ДАНИЛЕЙКО.

бригадирів рільничих і трак
торних бригад бригадир третьої 
рільничої бригади колгоспу 
т. Прокопенко обіцяв наступ
ного дня організувати вибірко
ве збирання, але слова не до
тримує.

В. ЛЕОНТЬЕВ
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лист з грузинської_рср Українському другові
Івану Щербаченку—наваловідбійникові шахти № 2

Дорогий товаришу!
Для мене, як і для всіх 

гірняків тресту «Ткпбулу- 
голь» дуже приємно стало, 
коли я дізнався про твої 
трудові успіхи. 1 вирішив я 
написати тобі цього листа.

Впевнений, що ти підхо
пиш мій заклик і між нами 
розгорнеться справжнє со
ціалістичне змагання —зма
гання гірників двох братніх 
республік Грузинської і Ук
раїнської.

Кількома словами хочу 
розповісти про себе і про на
шу шахту. Чотири роки тому, 
коли мені було вісімнадцять 
років, я поступив в школу 
фабрично-заводського нав
чання з далекого гірничого 
селища Лечхумі. Через шість 
місяців мені присвоїли квалі
фікацію вибійника. Потім ме
не направили на шахту імені 
В. М. Молотова, оснащену по 
останньому слову гірничої 
техніки.

В шахті по штольні на 
віддалі 2—3 кілометрів пере
суваємось на підземному 
електричному трамваї. Як 
бачиш, два-три кілометри не 
доводиться іти пішки до міс
ця роботи. Вся штольня ос
вітлена лампами денного 

світла. Всі процеси праці пов
ністю механізовані. Буріння 
вугілля провадиться електро
свердлами. Відбите вугілля 
транспортується чудовими 
механізмами — скрипковими 
транспортерами, а звідти ву
гілля йде на-гора, потім у 
вагони.

Колектив нашої шахти ус
пішно виконує своє соціа
лістичне зобов'язання. План 
видобутку палива за 5 міся
ців виконано на 121,7 про
цента. Країні дано додатко
во тисячі тонн вугілля.

Друга експлуатаційна діль
ниця, на якій я працюю 
вибійником, йде попереду 
всіх. На дільниці немає ро
бітників, які б не виконува
ли норм виробітку. В 1951 
році я повинен був дати 
1.713,6 тонн вугілля, а від
бив і здав державі набагато 
більше.В нинішньому році 
працюю ще краще. Адже я, 
як і всі шахтарі Грузії дали 
слово великому Сталіну. А 
це слово саме дороге, саме 
священне для пас, гірників.

За чотири місяці ниніш
нього року я викопав план 
на 173 проценти.

В результаті стаханов- 
ської праці я заробляю по
над чотири тисячі карбован

ці, а в окремі місяці по 5— 
6 тисяч карбованців. Живу 
в достатках, культурно, за
можно. Так живуть багато 
передових людей нашого 
міста.

Коли закінчується робо
чий день, гірники відвіду
ють кіно, театри, читають 
журнали, газети, відвідують 
бібліотеки.

Закінчуючи свій короткий 
лист, я гадаю, що між то
бою і мною розгорнеться 
соціалістичне змагання. Я 
зобов'язуюсь виконувати по 
дві виробничі норми. До Дня 
шахтаря даю слово закінчи
ти річний план.

Дорогий друг! Підвищимо 
продуктивність праці, дамо 
більше вугілля нашій рід
ній Батьківщині. Будемо на
полегливо боротись за зміц
нення миру, за нові трудові 
успіхи, за дотримання сло
ва, даного товаришеві Сталіну 
шахтарями Грузинської і 
Української РСР.

Чекаю твоєї- відповіді.
Бажаю тобі нових успіхів 

у творчій праці. Міцно тис
ну руку.

РУБЕН МУШКУДІАНІ. 
вибійник шахти імені В. М.

Молотова тресту 
„Ткибулуголь"

☆

ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ. Добре працюють гір
ники дільниці № 6 шахти
№100. Щодоби роблячи повний 
цикл, вони зобов'язались дати 
до Дйя шахтаря три ешелони 
вугілля понад план.

На знімку: врубмашиніст 
Ф. М. Хилевич за роботою. Він 
виконує змінне завдання на 
180—190 процентів.

Фото А. Мірошниченка.

Прескліше ТАРС.

☆

Будови комунізму— 
всенародна справа

ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ
З величезним піднесенням 

працюють колективи підпри
ємств країни над виконанням 
почесних замовлень великих бу
дов комунізму.

Мінські автомобілебудівники 
завершили вже річний план від
вантаження машин «Волгодон- 
будові» і будівництву Головно
го Туркменського каналу. Ви
конане також замовлення 
«Сталінградгідробуду» на ви
готовлення 25 тонних самоски
дів. Металурги Бєлорецького 
заводу, Башкирської АРСР, на 
місяць раніше строку виготови
ли і відвантажили сталеві ка
нати і пружинний дріт «Вол- 
годонбудові» і «Сталінградгідро- 
будові».

Достроково виконують всі за
мовлення великих будов Яро
славські електромашинобудів
ники. Тільки «Куйбишевгідро- 
будові» спочатку року від
правлено 160 двигунів. Великі 
партії продукції відвантажені 
па адресу будівництва Сталін- 
градського гідровузла, Волго-

ВЕЛИКИМ БУДОВАМ НА УКРАЇНІ
Будівники Каховської ГЕС, 

Південно-Українського і Північ
но-Кримського каналів одержу
ють все нові механізми і ус
таткування.

16 червня із Запоріжжя в 
Нову Каховку прибув електрич
ний'земснаряд типу «500-60». 
Це вже сьомйй землесос, одер
жаний великою будовою_за ос
танні три місяці.

Працівники Московського за
воду «Красний блок» мали ви
готовити в червні і липні для 
будівників Каховської гідроелек
тростанції шість- підйомних ме
ханізмів вантажопідйомністю по 
5 тонн. Почесне замовлення

НОВІ ПАСАЖИРСЬКІ ТЕПЛОХОДИ
Колектив Московського суд

норемонтного і суднобудівного 
заводу випустив вісім комфор
табельних пасажирських тепло
ходів типу «Москвич» дляВол- 
го-Донського судноплавного ка
налу.

Зараз підприємство працює
а

Дону та інших гігантських СПО
РУД-

Із затону Шатілковської суд
новерфі, Бобруйської області, 
Білоруської РСР, вниз по Бе
резині, на адресу будівництва 
Каховської гідроелектростанції 
відправлений новий дебаркадер 
(плавуча пристань). Зараз суд
нобудівники змагаються за до
строкове виготовлення тащіх 
плавучих пристаней для'будта- 
ництва Сталінградської і Куй- 
бишевської ГЕС.

Успішно виконують почесні 
замовлення великих будов ко
мунізму підприємства України. 
Баглійський завод металокон
струкція Дніпропетровської об
ласті, випустив для високо
вольтної лінії електропередачі 
Куйбишев-Москва перший до
слідний зразок щогли’ і най- 
ближчищі днями почне масове 
виготовЛеіїпя їх. Дніпровський 
механічний завод, ЗлпОрізйсбї 
області, за короткий строк ви
пустив для високовольтної лі
нії 80 металевих опор.

виконано на півтора місяця ра
ніше строку. Механізми від
правлено на будову.

Білоруські суднобудівники 
надіслали для гідромеханізато
рів будівництва Каховської ГЕС 
два судна. Кожне з них має 
16 кают з ЗО ліжками, їдаль
ню, пральню, ванну каюту та 
інші служби. Колектив Сло
в'янського заводу будівельних 
машин відвантажив будівництву 
Південно-Українського і Північ
но-Кримського каналів 10 бе
тономішалок ємкістю до 250 
літрів кожна. Цим достроково 
виконано почесне замовлення 
будівників на 1952 рік.

над виконанням нового замов
лення. Споруджуються паса
жирські теплоходи потужністю 
в 300 кінських сил. Вони при
значені для плавання у водой
мах озерного типу.

(РАТАУ).

На Дніпровському плацдармі
У лютому цього року на бу

дові комунізму сталася знамен
на подія. 5 лютого знатний 
бульдозерист будови комуніст 
Іван Мастеров вперше вивів 
свій загін потужних бульдозе
рів па лівий берег Дніпра ви
ще Нової Каховки. Зарокотали 
мотори, і сталеві відвали вріза
лися в ніким незайманий грунт 
заплави. Заболочений грунт на 
кожному кроці створював ней
мовірні труднощі, але водії ма
шин переборювали їх, усвідом
люючи необхідність якнайшвид
ше підготовити місце для гідро
механізаторів'і будівників ос
новних споруд. З кожним днем 
все більше оголювався грунт 
у заплаві. Бригади теслярів 
спішно будували естакади, мон
тажники укладали на них ве
личезні труби. На багато сотень 
метрів від берега Дніпра про
стягліїся пульпопроводи, лінії 
електропередач,' провадилась 
діяльна підготовка до прийман

ня перших землесосних сна
рядів.

1 ось, 25 березня над Дніп
ром пролунав могутній гудок, 
який сповіщав про прибуття 
на будову комунізму морсько
го землесоса «Онега». ЗО бе
резня землесос почав розроб
ляти підхід до основного за
бою, 8 квітня він уже врізав
ся в забой, а 17 квітня вий
няв з котловани перші кубо
метри .грунту. Через 7 днів піс
ля цієї знаменної події па бу
дову комунізму прибув перший 
електричний землесосний снаряд 
«300—40». 29 квітня перемож
но закінчили свою передтравне- 
ву трудову вахту будівники ви
соковольтної лінії електропере
дачі Кривий Ріг — Каховка, і 
струм Дпіпрогесу привів у дію 
мотори землесосних снарядів. 
12 травня перші кубометри грун
ту лягли в низову перемичку, а 
21 травня — у верхову пере
мичку.

За чотири місяці фронт нас
тупу на Дніпрі розширився в 
кілька раз. Будуються котло
вани під основні споруди, про
кладаються канали, намивають
ся перемички, провадиться це
ментація основи окремих діля
нок майбутньої лівобережної 
земляної греблі, почалася під
готовка до водопонижувальних 
робіт у районі котлованів.

З п'ятого лютого виконано 
вже близько одного мільйона 
кубометрів земляних робіт; 700 
тисяч з них припадає на ста- 
хаповськпй екіпаж землесоса 
«Онега». Працюючи в заплаві 
на зніманні рослинного шару і 
обвалуванні карт намиву, буль
дозеристи бригади Івана Масте- 
рова перемістили своїми маши
нами близько 80 тисяч кубо
метрів грунту, більш як удвоє 
перевищивши прогресивні нор
ми. Незабаром темпи робіт у 
заплаві зростуть ще більше. 
Додатково стають до ладу три 

потужних землесосних снаря
ди, закінчено складання пер
шого крокуючого чотирикубо
вого екскаватора.

Ще 10 лютого стала до ладу 
залізнична лінія Федорівна — 
Нова Каховка. Дніпровський 
плацдарм дістав надійний зв'я
зок з усіма промисловими цент
рами країни. Залізничники Дні- 
пробуду прийняли вже близь
ко 200 ешелонів з вантажа
ми для великої будови. За 
останні місяці сюди прибули 
десятки тисяч тонн будматеріа
лів, механізмів і устаткування. 
Першим поїздом комсомольці 
Челябінського механічного за
воду прислали в Нову Каховку 
залізничний кран, колектив 
Курганського заводу відправив 
шляхові машини, нафтовики 
Баку—бензин. З Слов'янська 
прибули бетономішалки для 
нових бетонних заводів, з Біло
русії—збірні будинки, від тру
дящих Румунської Народної 
Республіки—цемент. Кожний 

ешелон, що прибуває на будо
ву,—яскраве свідчення справді 
всенародної допомоги будівни
кам Каховської ГЕС.

Замість однієї залізничної 
колії, на яку приймався пер
ший ешелон, тут тепер збудо
вано сортувальну станцію, яка 
має розгалужену сітку колій, 
шість кранів, три паровози, 
один мотовоз, багато вагонів. 
Споруджуються житлові і служ
бові будинки. Недалеко від 
сортувальної станції будується 
пасажирська станція Нова Ка
ховка з вокзалом, залізнични
ми майстернями, робітничим 
селищем.

У листі великому Сталіну 
будівники Каховської ГЕС зо
бов'язались до кінця 1952 року 
почати укладку бетону в ос
новні споруди. Зроблене ними 
за чотири місяці говорить про 
те, що трудівники Дніпробуду 
своє зобов'язання виконають з 
честю.

М. ЗЕЛЬСЬКИЙ.
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним Листи до редакції
☆

Серед механізаторів тракторної 
бригади Трохима Турлюна, з Ко- 
ристівської МТС, стахановською 
працею відзначається тракторист 
Іван Наумов, Досконало знаючи 
машину, старанно готуючи її до 
роботи, він завжди виконує свої 
змінні завдання на 120—150 про
центів і економить пальне.

Зараз трактор „ХТЗ—НАТГ.иа 
якому працює т. Наумов, підго
товлений до роботи на збиранні 
врожаю.

На знімку: тракторист Іван 
Наумов.

★

Районна нарада шоферів
4 липня відбулася районна 

нарада шоферів. З доповідями 
про готовність автопарку до 
перевезень хліба нового вро
жаю виступили командир авто- 
роти «Союззаготтранс» т. Бабич 
та начальник ЛТІюколони Олек- 

^г сандрійської бурякобази т, За- 
харченко.

Вони запевнили, що колек
тиви автотранспортників вико
нають покладені на них зав
дання і допоможуть хліборобам 
району достроково розрахува
тись з державою по хлібозаго
тівлях.

Після доповідей виступили 
шофера.

—Цього року,—говорить у 
своєму виступі водій автомаши
ни авторотп «Союззаготтранс» 
т. Баран,—наше господарство 
значно краще підготувалось до 
хлібоперевезень, ніж торік. Те
пер успіх справи буде залежа
ти від нас. Торік своєю авто
машиною я щоденно перевозив 
хліба у два, два з половиною 
рази більше норми. Цього ро
ку я доможусь ще кращих ус
піхів.

Шофер автороти т. Чимихин 
за прикладом т. Барана зобо
в'язався автомашиною з при- 
цепом щодня перевозити на 
заготівельні пункти по 50 і 
більше тонн зерна.

Високе зобов'язання взяв шо
фер автороти т. Урицький. До 
35 роковин Великого Жовтня 
він дав рлово виконати річне 
завдання по перевозках на 150 
процентів.

Беручи високі зобов'язання, 
шофери автомобільних госпо
дарств району вказували на не
обхідність краще підготувати 
до хлібоперевезень шляхи і мос
ти, забезпечити нормальне на
вантаження і розвантаження 
зерна і т. д.

Наприкінці наради з промо
вами виступили голова викон
кому районної Ради депутатів 
трудящих т. Журавльов та сек
ретар райкому КП(б)У т. Рибак. 
Вони поставили перед шофера
ми завдання організувати ро
боту на хлібоперевезеннях так, 
щоб район достроково, у липні 
цього року виконав першу за
повідь перед державою—хлібо-

У ланці 
Василини 
Іванченно

Чудова ділянка цукрових бу
ряків у ланці Василини Іван- 
ченко, яка в листі до товари
ша Сталіна зобов'язалася на 
кожному з п'яти гектарів ви
ростити по 500 центнерів ко
ренів.

Зараз зімкнулися міжряддя і 
площа буряків нагадує суціль
ний зелений килим. На кож
ному гектарі росте 120—130 
тисяч рослин. Ніде ні бур'я- 
нппи.

Багато зусиль приклала лан
ка, щоб добитися такого стану. 
Вона в стислі строки і високо
якісно провела шаровку, про
ривку і перевірку, чотири ра
зи просапала площу вручну, 
провела п'ять механізованих 
підпушувань міжрядь і два під
живлення рослин мінеральними 
добривами.

Вже зараз в колгоспі про
вадиться підготовка до збиран
ня високого врожаю цукрових 
буряків.

С. УМАНЕЦЬ.

Гідне поповнення
Виробничу практику в май

стернях центральної дільниці 
Донецької виробничої контори 
проходять учні сьомої групи 
гірничопромислового учили
ща № і.

Під керівництвом майстра учи
лища комсомолки т. Киреєвої 
майбутні робітники вміло по
єднують набуті знання з прак
тичною роботою. Учні добре 
оволоділи розборкою, ремонтом 
і складанням електродвигунів,

робітничого класу
перемотуванням роторів і ста
торів та іншими процесами ре
монту електрообладнан ня.

Хороших показників в робо
ті добиваються вихованці учи
лища Г. Озерний, В. Лисенко 
Г. Носков, Б. Брнльов та інші.

Виробниче навчання показує, 
що училище готує гідне попов
нення робітничого класу.

Е. БУЯНОВ, 
робітник центральної дільниці 

Донецької виробничої контори.

Успішна робота рибоводів
1’ибоводи бригади т. ІІроцен- 

ка, з ворошиловського рибороз
плідника, взяли зобов'язання 
дати в цьому році 1 мільйон 
штук малька швидкоростучо- 
го коропа для вирощення з ньо
го зарпбка для колгоспних став
ків.

Перші облови дали хороші 
наслідки. При плані 50 тисяч 
штук малька з кожного нере
стового ставка риболови вилов

люють у 2—4 рази більше. З 
ставка №10 виловлено 200 ти
сяч штук малька.

Успішно працює бригада ри
боловів досвідченого рибовода 
т. Півняка. Зразки в роботі 
подають рибаки тт. Вернена, 
Жежеря, Кульбій та інші.

Вже виловлено і пересажено 
в нагульні ставки більше 600 
тисяч штук малька.

Г. СОРОКИН.

Непорядки в піонерському таборі

заготівлі.

Втрачають урожай
Передові колгоспи району 

вже давно завершили прорив
ку і перевірку цукрових буря
ків, провели підживлення їх 
місцевими та мінеральними доб
ривами.

А в артілі імені Щорса 
(голова правління т. Мазур) 
площа цукрових буряків у 6 
гектарів досі навіть не прорва-

на. Молоді рослини вкриті бу
р'янами, стікають. Мазура ма
ло турбує такий стан. Не вжи
ває заходів до завершення про
ривки і колгоспний агроном 
т. Задирієнко.

Через таку безгосподарність 
втрачається врожай цукрової 
сировини.

І. КОВАЛЕНКО.

Потоковий
метод 

збирання 
врожаю

ВАЛКИ, Харківської області. 
На об'єднаному засіданні ради 
Валківської МТС і ради Хар
ківської станції Українського 
науково-дослідного інституту 
механізації сільського госпо
дарства, за участю голів кол
госпів, агрономів, бригадирів 
тракторних і рільничих бригад 
вирішено впровадити в цьому 
році в усіх сільгоспартілях зо
ни діяльності МТС потоковий 
метод збирання зернових.

Комплексна механізація і 
потоковий метод збирання в 
колгоспі «Зоря комунізму» 
дозволили в минулому році зіб
рати всі зернові за 14 днів. 
Одночасно поля були звільнені 
від соломи і полови, проведено 
скиртування їх, а також лущен
ня стерні. Продуктивність праці 
колгоспників збільшилась у 
три-чотпрп рази, а на збиран
ні соломи—більш як у десять 
разів.

В піонерському таборі, що 
міститься в Онуфріївні погано 
дбають про відпочинок учнів. 
Харчування дітей одноманітне. 
В меню майже відсутні такі 
продукти як картопля, кра
шанки, молоко. Бувають випад
ки, коли на сніданок, обід і 
вечерю дають манну кашу.

Позбавте
По високому насипу проходить 

залізнична колія, що з'єднує 
залізничну транспортну кон
тору тресту «Олександріявугіл- 
ля» з електростанцією. Неда
леко від насипу розташована 
частина селища Октябрського. 
Ось тут начальник контори тов. 
Медведсв і вирішив звалювати 
відходи бурого вугілля з бри-

Не організоване і культурне 
дозвілля дітей.

Райком вугільників недостат
ньо контролює роботу керівни
ків піонерського табору, що й 
призвело до поганої організації 
відпочинку наших дітей.

Група батьків.

нас диму
кетних фабрик та очистку па
ровозів. Це призводить до того, 
що в селищі завжди димно.

Невже т. Медведєв не може 
знайти іншого місця для очист
ки паровозів і скидання відхо
дів бурого вугілля.

А. ВОЛКОВ, 
працівник Олександрійської 

брикетної фабрики.

З селища до міста—за цигарками
В магазинах і лотках, роз

ташованих в селищі Дпмитрове, 
відсутні тютюнові вироби. Гро
мадянам доводиться ходити до 
міста, щоб купити цигарки.

Дивно, що такий стан зовсім 
не турбує працівників відділу

робітничого постачання (на
чальник т. Дверницький). Спо
діваємось, що вони зважать на 
наші потреби і налагодять тор
гівлю тютюновими виробами.

Е. ШМИГЕЛЬ, 
житель селища Дпмитрове.
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Багатий врожай зібрати в строк і без втрат
Заклик передових комбайнерів

Знатні комбайнери Миколаїв
ської області, Герої Соціаліс
тичної Праці тт. Поточилов, 
Чигрин, Рибак, Чалий і Саєн- 
ко через республіканську газе
ту «Правда України» зверну
лися до всіх комбайнерів Ук
раїни із закликом—зібрати ба
гатий урожай в строк і без 
втрат, зразково підготуватись 
до косовиці полеглих хлібів.

Комбайнери розповідають, 
що їх машини повністю облад
нані всіма необхідними присто
суваннями для збирання полег
лого хліба. На всіх машинах 
встановлені колосонідйомники, 
подовжені польові ділителі. На 
лопаті мотовил, через кожні 
15-20 сантиметрів набиті стале

ві прутики товщиною в 5 мілі
метрів і довжиною у 18-20 
сантиметрів. На одній лопаті 
зубці набиті під кутом у бік 
обертання мотовила, а на дру
гій—в протилежний бік.

ІЦоб уникнути втрати, особ
ливо при збиранні полеглих 
хлібів, комбайнери будуть ко
сити на низькому зрізі. Для 
цього встановлені знижуючі 
пристосування. Кожний ком
байн, крім того, обладнаний 
граблями для збирання колос
ків і стебла, колосовловлюва- 
чами, встановленими позаду 
нарощеного щита хедера і 
зерновловлювачами. Щоб зерно 
не йшло в солому і полову, 
на комбайнах встановлені до

даткові битери—один над транс
портером вороха, другий—над 
малим транспортером соломи. 
Комбайнери-новаторп уважно 
вивчили відведені для збиран
ня поля, розробили годинний 
графік і стахановські маршрути 
агрегатів, своєчасно намітили 
місця для токів і площадок, 
прокосів і шляхів, для розмі
щення польових таборів, зап
равних пунктів.

—Нинішній багатий урожай 
ми зберемо швидко, без втрат, 
незважаючи пі на які труд
нощі,—пишуть па закінчення 
комбайнери,—Це справа нашої 
честі. До цього ми закликаємо 
всіх комбайнерів республіки.

(РАТАУ).

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ’

„Вище якість, ширше асортимент товарів 
місцевої промисловості"

Під таким заголовком 27 черв
ня ц. р. в газеті „Більшовицька 
правда" було надруковано статтю, 
в якій критикувалась робота ар
тілі „Виробник" за виготовлення 
недоброякісної продукції і особ
ливо вказувалось на низьку 
якість випікаємого хліба.

Як повідомив редакцію техніч
ний керівник артілі т. Проценко,

„З ВІТАННЯЧКОМ"
Під таким заголовком в газеті 

„Більшовицька правда" від 18 
червня ц. р. було надруковано 
статтю, в якій критикувався керу
ючий трестом „Олександріявугле- 
розріз" т, Ларіонов за грубе став
лення до підлеглих, канцелярсько- 
бюрократичні методи керівництва 
будівельними управліннями. 

стаття обговорена на зборах чле
нів артілі по змінах та на об'єд
наній нараді майстрів в присут
ності санітарного лікаря і продав
ців хлібних магазинів. Критику 
визнано правильною. Намічено 
конкретні заходи, спрямовані на 
покращення якості випускаємої 
продукції і особливо випікання 
хліба.

Як повідомив редакцію секре
тар парторганізації т. Іванов, 
статтю обговорено на партій
них зборах тресту. Факти, наве
дені в статті, ствердились.

Поскільки т. Ларіонов визнав 
свої помилки і пообіцяв змінити 
ставлення до працівників тресту, 
партійні збори зауважили йому.
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Інтерв'ю Жака Дюкло 
кореспондентам газети „Юманіте“ 

казав мене арештувати і хто

Міжнародний огляд

ПАРИЖ, 3 липня. (ТАРС). 
Газета «Юманіте опублікувала 
сьогодні інтерв'ю, дане Жаком 
Дюкло після виходу з тюрми 
кореспондентам цієї газети. В 
інтерв'ю, зокрема, говориться:

Запитання: Що ти думаєш 
про рішення Слідчої палати?

Відповідь: Я думаю, що це 
велика перемога справи миру 
і свободи. Це перемога народів 
усього світу, які проявили свою 
солідарність з народом Франції 
у хвилюючому пориві братерст
ва, яке в тюрмі зігрівало наші 
серця; це підкреслює величез
ну силу, яку являє собою та
бір миру на чолі з великою 
країною' соціалізму, великою 
країною Леніна і Сталіна. Це 

■ перемога робітничого класу і 
народу Франції, що побачили, 
яку небезпеку для демократич
них свобод і для миру являє 
«змова» Мартіно-Депла і «Фір
ми Брюн» (Мартіно-Депла—міні
стр юстиції, Брюн—міністр вну
трішніх справ Франції.—Ред.).

Я палко вдячний тим соціа
лістам, демократам різних нап
рямів, католикам і всім людям, 
які, виступивши проти урядо
вих репресій, сприяли прояву 
ефективності єдності дій мас 
з тим, щоб перепинити шлях 
фашизмові і війні.

Нарешті, я хочу сказати, що 
рішення слідчої палати підкрес
лює, що огида до несправедли
вості, яка охопила народні 
маси,впливає на дедалі ширші 
кола, і, як свідчать факти, су
дові кола не являють винятку. 
Це багато дещо говорить про 
величезні можливості об'єднан
ня, які відкриті перед нами, 
щоб врятувати Францію від 
ганьби фашизму і страхіть но
вої війни.

Запитання: Що залишаєть
ся від «змови» після рішення 
про анулювання твого переслі- 

■дування?
Відповідь: Уряд, який діс

тав дзвінкого ляпаса в зв'язку 
з рішенням слідчої палати, без 
сумніву, намагатиметься взяти 
реванш. Але ясно, що Брюн і 
Мартіно-Депла викриті в служ
бовому злочині так само, як і 
Бейло (префект паризької по
ліції.—Ред.), не говорячи вже 
про панів Жакіно і Ейдало (слід
чі в «справі» Дюкло—Ред.). 
Французькі судді заявили, що 
я був незаконно арештований, 
і цим самим вони виявили зло
чин, вчинений тими, хто на- 

незаконно тримає мене в тюрмі. 
І тепер так само як ми зруй
нували і відкинули одну за од
ною перші «основи обвинува
чення в «змові», треба нічого 
не залишити від обвинувачень, 
висунутих взамін перших і ос
нованих на обшуках у Тулоні 
і на фальшивках, які ці пани 
з міністерства внутрішніх справ 
можливо фабрикують.

Я рішуче повторюю: вигад
ники «змов» цинічно брешуть, 
їх так звані досьє не більш 
серйозні, ніж «захоплення на 
місці злочину», в якому вони 
обвинуватили мене. Ми кидає
мо їм виклик—хай вони знай
дуть в тому, що ми робимо, і 
в тому, що ми пишемо, що б 
там не було, що могло б бути 
основою для їх брехливих об
винувачень.

Ми добились першої перемо
ги; за нею можуть і повинні 
бути нові і великі перемоги.

Запитання: В якому стані 
був Андре Стіль, коли ти зали
шив його.

Відповідь: Коли вчора о 20 г. 
40 хв. мені було оголошено, 
що я вільний, у мене стисну
лось серце при думці, що я 
повинен залишити Андре Стіля 
в цьому відділі для політичних 
в'язнів тюрми «Санте», де ми 
жили разом протягом місяця. Я 
подумав про Сімону—його від
важну дружину і про його ді
тей, які вносили нотку юності 
і шумних веселощів у нашу 
тюрму під час своїх відвідань. 
Від'їжджаючи, я обійняв Андре 
Стіля і обіцяв йому, що ми всі 
разом зробимо все можливе, 
щоб вирвати з тюрми його і 
всіх в'язнів і щоб ліквідувати 
«змову». Ми додержимо своєї 
обіцянки, чи не так, товари
ші? Ми звільнимо також Анрі 
Мартена.

Запитання: Інші обвинува
чені в «змові» не користують
ся політичним режимом?

Відповідь: Ні. Міністр юс
тиції вчинив ще одну підлоту, 
відмовившись встановити полі
тичний режим для інших обви
нувачуваних у «змові». Він 
визнав за краще ізолювати Анд- 
ре Стіля і мене для того, щоб 
легше робити злочини, подібні 
до спроби викрадення, вчиненої 
минулої ночі, з допомогою якої 
Мартіно-Депла сподівався діста
ти можливість удержати мене в 
своїх руках.

Нова провокація 
американських Імперіалістів

До довгого списку злочинів, зроб
лених американськими агресорами 
в Кореї, додався ще один. Авіація 
інтервентів 23 і 24 червня прове
ла варварське бомбардування най
більших корейських гідростанцій, 
розташованих на кордоні з Китай
ською Народною Республікою на 
ріках Ялуцзян, Чанжунган, Пуч- 
ханган і Хочханган, які служили 
виключно мирним цілям.

Як відомо, в Кореї вже рік три
вають переговори про перемир'я, 
на які американські імперіалісти 
були змушені погодитись після 
поразки на фронті і під тиском 
світової громадської думки. Проте 
і в ході переговорів інтервенти 
поставили своєю метою досягти 
того, чого не змогли добитись 
силою зброї, тобто поневолення 
корейського народу. Намагаючись 
нав'язати Корейській Народно-Де
мократичній Республіці свої за
гарбницькі умови перемир'я, вони 
вдалися до звірячих методів вини
щення людей—до хімічної зброї, 
терору, вбивств військовополоне
них і, нарешті, до варварської 
бактеріологічної війни.

Корейська делегація, спираючись 
на волю до миру всього корейсь
кого народу, день у день напо
легливо, безустанно продовжує 
боротись за перемир'я. Завдяки 
її багатьом поступкам, єдиним 
нерозв'язаним на переговорах за
лишилось питання про репатріацію 
військовополонених. Корейська 
делегація пропонує розв'язати йо
го у відповідності з Женевською 
конвенцією від 1949 року про вій
ськовополонених, яка вимагає від 
воюючих сторін негайного після 
припинення воєнних дій звільнен
ня і повернення на батьківщину 
всіх військовополонених. На про
тивагу цьому американська деле
гація вже протягом двох місяців

Налендар 
футбольних 

змагань
Футбольні змагання на кубок 

Української республіканської 
ради добровільного спортивно
го товариства „Шахтар*1 почи
наються сьогодні на Олександ
рійському міському стадіоні за 
таким календарем:

6 липня — Львів-Київ—поча
ток о 17 годині; Олександрія- 
Харків—початок о 19 годині.

7 липня—Київ-Харків — поча
ток о 17 годині; Львів-Олек- 
сандрія—початок о 19 годині.

9 липня—Харків-Львів—поча
ток о 17 годині; Олександрія- 
Київ—початок о 19 годині. 

уперто наполягає на гак званій 
„добровільній репатріації", що має 
на меті затримати 100 тисяч вій
ськовополонених корейських і ки
тайських народних добровольців.

1 ось замість того, щоб відпо
відно до міжнародного права роз
в'язати питання про військовопо
лонених, зробити останній крок до 
досягненню перемир'я в Кореї, 
правлячі кола США вдалися до 
провокаційного бомбардування 
гідростанцій на кордоні з Китай
ською Народною Республікою.

„Це чергова жахлива провока
ція,—писала китайська газета 
„Женьміньжібао",—спрямована на 
зрив переговорів про перемир'я, 
а також проти миру в Азії і в 
усьому світі". Газета вважає, що 
метою бомбардування гідроелект
ростанцій є розширення війни в 
Кореї.

Таку саму оцінку дала амери
канській провокації світова гро
мадськість. В Англії, Франції, Іта
лії, країнах Латинської Америки, 
в країнах народної демократії про
ходять мітинги і демонстрації про
тесту проти бомбардувань корей
ських гідростанцій. Всі бомбарду
вання характеризуються як новий 
замах вояччини США на мир на 
Далекому Сході, як спроби аме
риканських правлячих кіл зірвати 
переговори про перемир'я і роз
ширити війну в Кореї. Учасники 
мітингів, демонстрацій, ті, кому 
дорогий мир і безпека народів, 
вважають відповідальними за за
тягування переговорів про пере
мир'я в Кореї правлячі кола Спо
лучених Штатів Америки.

Миролюбні люди настійно вима
гають припинити варварську вій
ну в Кореї.

На полях країн 
народної демократії

З кожним роком множаться ус
піхи країн народної демократії в 
розвитку сільського господарства. 

Досвід радянських стахановських шкіл успішно засвоюєть
ся на підприємствах Болгарії. Тут створено багато шкіл, в 
яких передовики виробництва передають свої прийоми праці 
менш кваліфікованим робітникам. Одною з таких шкіл керує 
знатний токар-швидкісник Ілля Вирбанов.

На знімку: заняття в школі, якою керує Ілля Вирбанов.
Фото Болгарського телеграфного агентства.

Величезна допомога держави тру
дящим селянам, більшість з яких 
дістала землі тільки від народної 
влади—дала свої благотворні ре
зультати. На полях достиг бага
тий врожай, збирання якого по
чалось.

Характерна особливість ниніш
ньої збиральної кампанії полягає 
в тому, що ще більше зріс рівень 
механізації. На полях стало біль
ше тракторів, комбайнів, вантаж
них автомобілів, жаток. Створені 
за прикладом колгоспів Радянсь
кого Союзу механізовані токи.

Величезне зростання машинного 
парку дає можливість збирати вро
жай у стислі строки і без втрат.

Ось, наприклад, Угорщина. За
раз тут в сільському господарстві^ 
працюють 15 тисяч тракторів, 
стільки ж молотарок, тисячі жа
ток і комбайнів. Буржуазна Угор
щина про такий машинний парк 
і не мріяла.

Вперше в значних масштабах 
на збиральних роботах викорис
товується електроенергія. В Бол
гарії, наприклад, організовано 
більше тисячі електрифікованих 
токів, у Румунії—350 і т. д. Ви
сока механізація дозволила селя
нам ряду околій Болгарії завер
шити в стислі строки збирання 
рапсу і ячменю.

Так самоМнлі. робітники та ін
телігенція, трудяще селянство краг„ 
їн народної демократії широксЛ-- 
використовує досвід радянських 
новаторів. Наприклад, в Угорщи
ні успішно застосовуються мето
ди знатного українського маши
ніста молотарки лауреата Сталін
ської премії М. Бредюка. За спо
собом М. Бредюка тут переоблад
нані сотні молотарок.

Приступивши до збирання, тру
дяще селянство країн народної 
демократії почало трудове зма
гання за те, щоб завершити його 
в стислі строки і без втрат.

Г. ПОДКОПАЄВ.

БУДНІ НАШОГО МІСТА Редактор Г. ЛОЗОВИЙ.

Кращі вугільні 
дільниці

Рішенням Українського рес
публіканського комітету 
профспілки вугільників та 
комбінату „Українвуглебуд11 
за високі показники роботи 
в травні вугільній дільниці 
Байдаківського вуглерозрізу 
(начальник дільниці т. Прос- 
няков) присуджена перша 
премія і перехідний Черво
ний прапор.

Третю премію одержала 
перша дільниця шахти № 2, 
очолювана т. Шелковським. 
Гірники цієї дільниці з лю
того виходять переможцями 
у Всесоюзному соціалістич
ному змаганні гірничих діль
ниць Міністерства вугільної 
промисловості.

Дитяча лікарня
Закінчилось будівництво 

двоповерхового будинку ди
тячої лікарні. Це перший ди
тячий лікувальний заклад в 
Олександрії.

Нова лікарня має бути зда
на в експлуатацію наприкін
ці липня.

У піонерські табори
Вчора у піонерські табори, 

що розташовані у Павлиші; 
Онуфріївського району, від
правлено 175 дітей вугільни
ків.

Нині в піонерських табо
рах відпочиває 600 школярів 
Олександрії.

В шахтарській 
бібліотеці

Невпинно зростає куль
турний рівень вугільників. 
Про це яскраво свідчить їх 
потяг до книг.

На шахті № 3 майже кож
ний другий гірник читач сво
єї бібліотеки.

В бібліотеці проводиться 
значна робота серед чита
чів. Тут влаштовуються бе
сіди, голосні читки кращих 
творів радянських письмен
ників, організуються огляди 
книг. Один з таких оглядів 
був присвячений роману 
В. Собка „Запорука миру11. 
В обговоренні його взяли 
участь наваловідбійник Ми
кола Соловйов, робітниця Ні
на Касперова та інші.

Олександрійська 
вечірня школа робітничої молоді №1 

(російська) 
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

у 5, 6, 7, 8, 9 і 10 класи
Приймаються особи від 15 до 30 років

Від вступників потрібні:
1. Заява на ім'я директора і автобіографія
2. Документ про освіту
3. Довідка з місця роботи
4. Службова характеристика.
Особи, що не мають документів про освіту, підлягають 

вступним екзаменам з 15 до 25 серпня.
Прийом щоденно до 25 серпня з 6 до 9 годин вечора в 

середній школі №2 (вул. Першотравнева, 1).
ДИРЕКЦІЯ.

: м.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління

області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 80. Т. 5.000.
в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі м. Олександрія, вул. Шевченка, 57
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: 3 честю дотримаємо 

слова, даного товаришеві Сталіну!
Ширити фронт вбиральнях робіт 

(1 стор.).
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ. В. Турчин.— 

На звітно-виборних зборах (2 стор.).
А. Вдовиченко —Більше уваги пи

танням партійної освіти (2 стор.).
Створити робітникам всі умови 

для виконання взятих зобов'язань 
(2 стор.).

В НОМЕРІ:
І. Нікітенко.—Збирання полеглих 

хлібів комбайнами (3 стор,).

На великих будовах (3 стор.).

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ (3 стор.).

С. Борнсов — „Око і Сонце'* 1

Хвилюються дорідним колосом 
лани колгоспу імені Жданова. 
На окремих ділянках озима пше
ниця набрала воскової стиглості. 
Дозрівають великі масиви.

Проте в колгоспі зволікають 
вибіркову косовицю хліба, втра
чають дорогий час. В підготовці 
до жнив тут мають місце сер
йозні недоробленості.

Комбайни «Комунар» і «Сталі- 
нець—6», які прибули в кол
госп, необладнані пристосуван
ням для збирання полеглого хлі
ба, а механізатори тракторної 
бригади т. Омельченка досі не 
закінчили ремонт тракторів, іцо 
повинні працювати в агрегаті з 
комбайнами.

Не кращі справи і з ремонтом 
простих збиральних засобів. 
Жатки-лобогрійки підготовлені 
неякісно, зовсім відсутні зерно
вловлювачі. Не закінчено ремон
ту також безтарок, гарб, віялок 
тощо.

У колгоспі є чотири критих

На повний хід розгорнулися 
жнива в колгоспі імені Вороши- 
лова. Включившись у соціаліс
тичне змагання за стислі строки
і високу якість збирання вро
жаю, багато колгоспників пока
зують зразки стахановської пра
ці.

Жаткарі Володимир Тесленко 
та Павло Обертас при нормі 5 
гектарів щодня скошують по 6 і 
більше гектарів озимої пшениці. 
Ще вищих показників добиваю
ться колгоспники Олексій Пас- 
тухов та Микола Кийло. За день

Колгосп «Заповіт Леніна» не
задовільно підготувався до зби
рання врожаю і хлібозаготівель. 

Особливо неблагополучний стан 
у другій рільничій бригаді 
т. Святця. Обидві жатки не підго
товлені до роботи. У них немає 
пасків, відсутні зерновловлювачі, 
маслянки, ключі та ін.

Не кращі справи і з ремонтом 
критих токів. З трьох наявних 
токів два без покрівлі. Зерно
сушарки і глинобитні майданчи
ки взагалі відсутні. Лише поло
вина сортировок і віялок при

(4 стор.).

Д. Делов. — Лжетеорії американ
ських людожерів (4 стор.).

З честю дотримаємо слова, 
даного товаришеві Сталіну!

Ширити фронт збиральних робіт
Разом з трудівниками соціа

лістичної індустрії радянські 
шахтарі наполегливо борються за 
дострокове виконання народно
господарського плану 1952 року.

Під знаком дальшого піднесен
ня видобутку вугілля, поліпшен
ня всіх техніко-економічних по
казників шириться соціалістич
не змагання серед гірників.

В своєму листі до товариша 
Сталіна працівники вугільної 
промисловості комбінату «Укра- 
їнвуглебуд» взяли зобов’язання 
виконати рі'иИй план будівель
но-монтажних робіт, видобутку 
вугілля і вироблення брикету до 
21 грудня, а вскриші до 7 лис
топада. Річний план вводу жит
лової площі в кількості 22.450 
квадратних метрів реалізувати 
до Дня шахтаря, виконати план 
будівництва і ввести в експлу
атацію дев’ять об’єктів культур
но-побутового призначення до 
35 роковин Великого Жовтня.

Шахтарі і шахтобудівники да
ли слово забезпечити зростання 
продуктивності праці на буді
вельно-монтажних роботах проти 
фактично досягнутого за 1951 
рік на 12,5 процента, забезпе
чити зниження вартості будів
ництва проти кошторисних цін 
на 6 мільйонів карбованців і 
знизити вартість продукції про
мислових підприємств комбінату 
на 1.800 тисяч карбованців.

Трудящі комбінату розуміють, 
що ними не вичерпані всі резер
ви і можливості для одержання 
кращих результатів діяльності 
підприємств та будов, що в робо
ті ще мають місце істотні хиби, 
ліквідувати їх є невідкладне зав
дання. Тому, підтримуючи зак
лик гірників Грузинської РСР, 
вони спрямовують свої зусилля 
на усунення недоліків, піднесен
ня культури виробництва, по
ліпшення якісних показників 
виконання державного плану.

Підсумки першого півріччя 
показують, іцо переважна біль
шість колективів підприємств 
Олександрії успішно здійснюють 
взяті на себе соціалістичні зо
бов’язання. Шахта № 2, Байда- 
ківський вуглерозріз, рудоре- 
монтний завод, Олександрійська 
брикетна фабрика виконали шес
тимісячні плани зі значним пе
ревищенням.

Вступивши в друге півріччя, 
вони не знижують взятих тем

пів. Однак, так працюють далеко 
не всі. В Семенівському тресті є 
кар'єр, який повинен забезпечу
вати будівельні дільниці потріб
ного кількістю каменю і іцебню. 
Та це підприємство не справляє
ться з покладеними на нього 
завданнями, зриває реалізацію 
встановлених графіків здачі 
об'єктів в експлуатацію.

Начальник кар’єру т. Вино- 
градов замість мобілізації колек
тиву, зміцнення трудової і- тех
нологічної дисципліни, піднесен
ня відповідальності за довірену 

' техніку став вишукувати різ
ні «об’єктивні» причини, нама
гаючись ними приховати своє 
невміння організувати справу.

Успіх виконання соціалістич
них зобов'язань залежить від 
правильної організації праці, 
створення всім учасникам зма
гання необхідних умов для висо
копродуктивної роботи.

Цього однак не розуміють ке
рівники автотранспортної конто- . 
ри тресту «Укрвуглемонтаж» та 
депо тресту «Олександріявугіл- 

I ля». Вони не дбають про те, щоб 
робітники день у день підвищу-

| вали свій виробіток, добивались і 
ще кращих трудових успіхів.

Господарники цих підприємств 
стоять осторонь керівництва 
змаганням, вони легковажно 
підходять до підведення резуль
татів змагання. Тут оцінюють 
результати роботи лише по кіль
кісних показниках, а якісні не 
враховують.

Не приділяють належної уваги 
боротьбі за високі якісні показ
ники роботи на шахті № 3. 
Ось чому вона завдає державі 
значні збитки.

Тепер, коли все ширше роз
гортається соціалістичне змаган
ня між шахтарями Грузії і Укра
їни, завдання партійних і проф
спілкових організацій нашого 
міста полягає в тому, щоб мобі
лізувати трудящих на боротьбу 
за здійснення взятих зобов’язань 
у листі до товариша Сталіна.

Вугільники готуються до Дня 
шахтаря. Ознаменуймо ці дні 
дальшим піднесенням соціаліс
тичного змагання, ще більшим 
розгортанням руху за колектив
ну стахановську працю, впро
вадженням передових методів, 
рішучим поліпшенням якісних 
показників роботи підприємств 
та будов Олександрії!

Скошено близько
200 гектарів хліба

Косовицю озимої пшениці про
вадять всі 5 рільничих бригад 
артілі імені Карла Маркса. На 
полі працює 14 жаток. Між ко
сарями і в’язальницями все 
ширше розгортається соціаліс
тичне змагання за стислі строки 
і високу якість збиральних ро
біт.

Першість на косовиці трима
ють хлібороби рільничої бригади 
Степана Волкова. Вони вже зіб
рали 60 гектарів хліба. Всього в 
колгоспі зібрано близько 200 
гектарів озимини.

Я. Плахотний.
*♦ *

З кожним днем в жнива вклю
чаються все нові й нові колгос
пи. Успішно розгортають збиран
ня врожаю колгоспники артілей 
«Шлях до комунізму», «Кому
нар», імені Леніна (місто) та ін
ші. Серед хліборобів шириться 
соціалістичне змагання за стислі 
строки і високу якість збирання 
врожаю, за повне виконання зо
бов’язань, даних великому 
Сталіну.

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РСР. 
Колгоспи Сальянського райо
ну почали здачу державі хліба 
нового врожаю.

На знімку: на Сальянському 
заготівельному пункті. Лабо
рантка Т. Мамедова бере про
бу зерна, яке привезене кол
госпом імені Нізамі.

Чого вичікують в артілі імені Жданова?

Трудові успіхи хліборобів

На ходу виправити недоліки

токи. Але жоден з них до про- 
сушки зерна не пристосований, 
не підготовлені до збереження 
хліба і зерносховища. Навіть ро
бочий план збирання врожаю на 
5 липня не складений.

Торік, у колгоспі зволікалися 
роботи по звільненню скошених 
площ від соломи й полови. Через 
це багато цінного корму зіпсова
но. Щоб не допустити подібного 
стану, правління колгоспу по
винно було подбати про виготов
лення кількох тракторних і не 
менше 8 кінних волокуш. Але 
цього не зроблено. У колгоспі в 
наявності є лише 3 кінних воло
куші.

Все це сталося тому, що голо
ва правління артілі т. Ковбасен- 
ко самозаспокоївся і не прояв
ляє наполегливості в справі зраз
кової підготовки і негайного 
розгортання жнив і хлібозаготі
вель.

М. Єфімов.

вони скошують по 7,5 гектарів 
пшениці.

Майже вдвічі перевиконують 
завдання в’язальниці Наталія 
Жежеря, Марія Бондаренко та 
інші. Вони нав’язують за робо
чий день по 15,5 кіп.

Спочатку жнив у колгоспі 
вже зібрано, підгребено, зв’язано 
і складено в копи близько 150 
гектарів озимої пшениці. Перед 
на збиранні веде третя рільнича 
бригада Івана Бондаренка.

М. Данилейно.

датні до роботи, не забезпечений 
колгосп і протипожежними засо
бами.

Серйозні недоліки мають міс
це і в організаційній роботі. Де
які жатки не укомплектовані ко
сарями і в’язальницями, багато 
колгоспників ще й зараз не зна
ють, яку роботу будуть вони ви
конувати на збиранні врожаю.

Виявлені недоліки треба не
гайно усунути і забезпечити 
вчасне і якісне збирання вро
жаю.

С. Гетьманець.

ДЕЛЕГАЦІЯ КИТАЙСЬКИХ СЕЛЯН НА К1РОВОГРАДЩИНІ
Не бережуть колгоспного добра

КІРОВОГРАД, 5. (РАТАУ). Ві
сім днів гостювала в Кірово
градській області група членів 
китайської селянської делегації. 
На Кіровоградському заводі сіль
ськогосподарського машинобуду
вання «Червона зірка» делегати 
ознайомились з процесом виго
товлення і конструкцією потуж
них тракторних сівалок для сів
би різних сільськогосподарських 
культур, а також з новими ма

шинами, освоєними заводом у 
цьому році.

Гості побували на тварин
ницьких фермах колгоспу імені 
Петровського, Кі ровоградського 
району, де ознайомились з ком
плексною механізацією трудо
містких процесів. Працівники 
передового бурякорадгоспу «Ко
мінтерн», Олександрійського ра
йону, ознайомили гостей з гос

подарською діяльністю і струк
турою радянського господарства, 
з обробітком цукрових буряків, 
розвитком однопородної великої 
рогатої худоби.

Скрізь трудящі Кіровоградіци- 
ни влаштовували гостям теплий 
дружній прийом.

Сьогодні делегація китайських 
селян виїхала в Дніпропетров
ську область.

Колгосп «Перше травня» роз
почав збирання нового врожаю. 
Але правління артілі (голова т. 
Білоус) не створює умов для 
якнайшвидшого виконання цього 
важливого народногосподарського 
завдання.

Громадське харчування для 
трактористів і комбайнерів тут 
не організовано. Не охороняється 
громадське добро. Так, недавно 
в колгоспі почали косити еспар
цет. Намолотивши пів бункера 

зерна, комбайн зупинився і про
стояв півтори доби. Але ні голо
ва правління артілі т. Білоус, ні 
бригадир рільничої бригади 
т. Мошенеький не подбали про 
те, щоб зберегти намолочений 
урожай, вони навіть вартового 
до комбайнів не призначили. 
Намолочене зерно еспарцету зі
псувалось.

І. Снляренно,
колгоспник.
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Партійне життя

іНа звітно-виборних зборах
Активно пройшли звітно-ви

борні збори на цегельному заво
ді М’ 2. Доповідач секретар пар
тійної організації т. Дяченко від
значив, що партійна організація 
за звітний період посилила ро
боту но мобілізації трудящих на 
виконання виробничих завдань, 
поліпшення якісних показників. 
Це дало добрі результати. Завод 
перевиконав план першого пів
річчя, дав додатково будовам міс
та десятки тисяч штук цегли.

На підприємстві підвищилась 
продуктивність праці. Тут немає 
жодного робітника, який не ви
конував би норм виробітку. До
бились кращих техніко-економіч- 
них показників: майстер опален
ня т. Попов, екскаваторник т. 
Семенко, коваль т. ІПелестов- 
ський і інші. Вони систематично 
дають по півтори-дві норми, ви
пускають продукцію відмінної 
якості.

Проведена значна агітаційно- 
масова робота. Для трудящих 
прочитано 20 лекцій та допові
дей.

Але поруч з досягненням в ді
яльності парторганізації є ще 
багато недоліків. Слабо постав
лений контроль виконання прий
нятих рішень. Окремі комуніс
ти не залучені до активного пар
тійного життя, погано працюють

Більше уваги питанням 
партійної освіти

Минулий учбовий рік в систе- І 
мі партійної освіти показав, що 
комуністи, безпартійний актив і 
інтелігенція району серйозніше і 
глибше стали вивчати теорію 
марксизму-ленінізму.

Характерною особливістю ми
нулого 1951—52 навчального 
року є те, що значна частина 
комуністів та безпартійного ак
тиву перейшла від початкових 
форм навчання до підвищених, 
більше комуністів стали вивчати 
теорію та історію більшовизму за 
творами Маркса, Енгельса, 
Леніна, Сталіна.

Проведені підсумкові заняття 
в районній сітці партійної осві
ти показали, що всі 54 гуртки і 
політшколи, за винятком двох, 
успішно впорались з навчальни
ми програмами. Майже всі слу
хачі гуртків і політшкіл засвоїли 
вивчаємий матеріал. Підвищився 
ідейно-теоретичний рівень за
нять.

В районній парторганізації до 
пропагандистської роботи залу
чені найбільш теоретично підго
товлені комуністи, Склад пропа
гандистів став більш стабільним, 
який поповнюється за рахунок 
комуністів, що закінчили вив
чення теорії марксизму-ленініз
му в ланках підвищеного типу.

На високому ідейно-теоретич
ному рівні проводили заняття в 
гуртках і політшколах пропа
гандисти тт. Кравченко, Ларчен- 
ко, Гаєнко, Метіль, Навроцька, 
Солістий, Плахотний, Павленко, 
Малюк, Лисенко та інші.

Але в партійному навчанні ма
ли місце і серйозні недоліки. 
Первинні парторганізації колгос
пів імені Ворошилова, імені 
Леніна, територіальна Недогар- 
ської сільради мало приділяли 
уваги питанням партійної про- 

над. підвищенням свого ідейно- 
політичного рівня.

Про це говорили в своїх вис
тупах комуністи тт. Дяченко та 
Кидалов.

Член ВКП(б) т. Григорьєв ска
зав:—Якби секретар парторгані
зації повсякденно займався пи
танням виробництва, контролю
вав виконання прийнятих рі
шень, то і результати роботи 
підприємства були б значно 
кращими. На заводі не поширю
ється досвід передовиків змаган
ня, хоч у нас є багато стаха- 
новців. Далеко не всі робітники 
знають як здійснюються зобо
в’язання, хто йде попереду, а 
хто відстає. Дається взнаки фор
малізм в керівництві змаганням.

Тов. Єпіфанов відзначив, що 
політично-масова робота прово
диться слабо, вона не поєднує
ться з конкретним завданням 
виробництва.

Комуністи вказали, що праців
ники міського комітету К1І(б)У 
недостатньо допомагають первин
ній організації в роботі, рідко 
бувають на підприємстві.

Партійні збори прийняли рі
шення, спрямоване на піднесен
ня рівня організаційно-партій
ної і партійно-політичної робо
ти, забезпечення виконання 
завдань, поставлених перед ко
лективом заводу.

В. Турчин.

і паганди, мирилися з тим, що ок
ремі комуністи пропускали за
няття, не виконували учбових 
завдань та індивідуальних планів 
самоосвіти. Внаслідок чого, ве
чірня партшкола при первинній 
парторганізації колгоспу імені 
Ворошилова працювала незадо
вільно, допускались зриви за
нять. Викладач історії ВКП(б) в 
цій школі т. Кузнецов до прове
дення занять готувався слабо і 
проводив їх на низькому ідейно- 
теоретичному рівні.

Пропагандист гуртка по вив
ченню короткого курсу історії 
ВКІІ(б) первинної парторганіза
ції колгоспу імені Леніна т. ІЦер- 
бак заняття проводив методом 
запитань та відповідей, через це 
слухачі поверхово засвоїли вив
чаємий матеріал.

Талмудизм і начотництво ма
ли місце і в інших гуртках, а 
також серед самостійно вивчаю
чих теорію марксизму-ленінізму.

В минулому навчальному році 
було мало прочитано лекцій на 
допомогу самостійно вивчаючим 
історію і теорію більшовизму.

Завдання первинних партій
них організацій в процесі підго
товки до нового навчального ро
ку — не допустити повторення 
помилок минулого року в справі 
партійної освіти, піднести рі
вень ідеологічної роботи. В час 
проведення звітно - виборних 
зборів комуністи повинні підда
ти різкііі критиці недоліки в 
справі політичного виховання 
партійного і безпартійного акти- 
тиву і намітити конкретні захо
ди для піднесення політичної 
роботи.

А. Вдовиченко, 
зав. відділом пропаганди і 

агітації райкому КП(б)У.

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

Створити робітникам всі умови 
для виконання взятих зобов'язань

Підвищуємо виробіток
На 150 тисяч карбованців по

над піврічний план видав про
дукції рудоремонтний завод. Це 
набагато більше, ніж за цей же 
час минулого року, хоч кількість 
робітників зменшилась.

Колектив у червні виготовив 
14 гідромуфт, які досі в Олек
сандрії не виготовлялись.

З перевищенням виконавши 
шестимісячний план, рудоре- 
монтники з перших днів другого 
півріччя випереджають графік, 
добиваються ще кращих показ
ників.

Нині робітники і інженерно- 
технічні працівники працюють 

- над тим, щоб швидше відремон
тувати грохоти для брикетної 
фабрики.

З честю виконують взяті зо
бов'язання бригади тт. Вукана і 
Компанійця. Вони раніше строку 
виконують завдання.

Стахановською працею від
значаються токарі Василь Пет
ренко, Анатолій Войтенко, Іван 
Зубарєв, Марія Ярош. їх щозмін
ні показники 140—150 процен
тів норми.

Соціалістичне змагання на 
честь Дня шахтаря набирає все 
ширшого розмаху. Колективи 
всіх цехів і дільниць борються 
за високі якісні показники, еко
номію сировини, матеріалів, 
електроенергії, краще викорпс- 

. тання всіх внутрішніх резервів 
виробництва.

Г. Штенгелов,
фрезерувальник рудоремонт- 
ного заводу.

Поліпшувати 
організацію праці

Комплексна стахановська брига
да мулярів, очолювана т. Мцтя- 
шем, вважається одною з кра
щих у будівельному управлінні 
тресту «Олександріявуглерозріз». 
Вона систематично виконує нор
ми на 140—150 процентів.

Другого липня, наприклад, 
працюючи на кладці стін, брига
да дала 142 проценти завдання.
Наступного дня — півтори нор-
ми.

Показники роботи можна ва
багато поліпшити: є значні ре-
зерви підвищення продуктивнос-
ті праці. і

В окремі дні мулярі простою
ють. Керівник робіт т. Кулаков 
не створює необхідних умов для 
високопродуктивної праці.

В бригаді не застосовуються 
порядовки. В результаті додат
ково витрачається час, викли
каються зайві роботи.

Має місце неправильне вико
ристання контейнерів. Замість 
того, щоб цеглу підіймати вгору 
разом з рамками, її спочатку пе
ревантажують у тачки. При та
кій організації доставки мате
ріалу збільшується собівартість 
робіт, псується багато цегли.

Мулярі, змагаючись за достой
ну зустріч Дня шахтаря, праг
нуть ознаменувати свято новими 
трудовими успіхами. Керівники 
будівельної дільниці повинні до
помагати стахановцям, сприяти* 
виконанню їх соціалістичних зо
бов’язань.

І. Синєок.

Чому знизились виробничі 
показники

Бригада котельників, в якій 
я працюю, йдучи назустріч Дню 
шахтаря, взяла на себе конкретні 
соціалістичні зобов’язання. Ви
конуючи їх, котельники наполег
ливо борються за підвищення 
продуктивності праці. Ми систе
матично виробляли по 170—190 
процентів норми.

Але останнім часом керівники 
депо контори залізничного тран
спорту не приділяють уваги пи
танням поліпшення організації 
праці, тому показники нашої ро
боти погіршали.

Майстер т. Кончин та норму
вальник т. Жир не дбають про 
те, щоб ми день у день підвищу
вали свій виробіток.

Як правило, на кожному під
приємстві перед початком зміни 
робітникам видають наряди. У 
нас зовсім інше.

— Виконаєте завдання, тоді 
дамо наряд, — каже Кончин.

Однак і цього не робиться. 
Наряди складають тільки через 
4—5 днів. А роблять так для то
го, щоб зручніше було займатись 
окозамилюванням, зменшенням 
обсягу фактично виконаної робо
ти.

28 червня мені, Кузьменку і 
Козлову дали завдання заклепати 
зв’язки на паровозі № 641. Ро
боту виконали за зміну. Однак 
наряд одержали лише 2 липня. 
Коли ми запитали майстра чи 
зроблена розцінка, він заявив:

— Ідіть до нормувальника. Я 
нічого не знаю.

Звернулись до Жира. І замість 
відповіді на наше запитання, він 
став грубо ображати нас.

Наслідки незлагодженої роботи .
Зусилля колективу Олексан

дрійського будівельно-монтажно
го управління спрямовані на те, 
щоб успішно здійснити зобов’я
зання, взяті на честь Дня шах
таря.

Але успіх нашої роботи наба
гато залежить від будівельників, 
очолюваних т. Святцем. А між 
тим, вони не поспішають вико
нувати роботи.

Недавно виконроб монтаж
ної дільниці т. Черепашко звер
нувся до т. Святця з просьбою

Вскришна дільниця тресту „Олександріявуглерозріз*.
На знімку: екскаватор „УЗТМ* вантажить породу в електровозннй 
состав.

Фото С. Міркотана.

Так ми і не довідались, який 
у нас заробіток. Лише після то
го, як в цю справу втрутився 
технік депо т. Богомолов, вияви
лось, що Жир неправильно на
числив заробіток.

Це не перший випадок. Тут' 
ввійшло в систему обраховувати 
робітників. Недавно бригада ко
тельників т. Додатка на паровозі 
№ 557 відклепала 300 зв’язків. 
В наряді ж майстер Кончин за
писав лише половину.

Таке ставлення командирів 
виробництва до дорученої їм 
справи гальмує розвиток твор
чої ініціативи стахановців, не
гативно позначається на підви
щенні продуктивності праці.

Керівники ^1^. не керують 
соціалістичним змаганням. Фор
малізм відчувається на кожному 
кроці.

Перевіркою виконання взятих 
зобов’язань ніхто не займається 
не знаємо ми, яких добились по
казників по зниженню собівар
тості продукції, скільки зеконо
мили металу, електроенергії.

Дошки показників хоч і є, 
але заповнюються вони раз на 
місяць. Досвід кращих виробнич
ників не поширюється.

Колектив депо виконує план. 
Він може і повинен працювати 
краще. Для цього треба, щоб на
ші господарники глибше вника
ли в питання виробництва, бо
ролись за те, щоб всі учасники 
змагання успішно здійснювали 
свої соціалістичні зобов’язання.

І. Бондаренко, 
котельник депо тресту 

«Олександріявугілля».

дати можливість вести монтаж 
вузлів.

— В цьому місяці такі робо
ти графіком не передбачені. їх 
треба виконувати в серпні. Отже 
через місяць і будемо розмовля
ти...

Ми перевиконуємо Трафіки. 
Хіба будівельники не можуть їх 
випереджувати? Можуть. Та Свя- 
тець байдуже ставиться до того, 
що монтажникам не створений 
необхідний фронт робіт.

М. Колпаченко.
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ЗБИРАННЯ ПОЛЕГЛИХ 
ХЛІБІВ КОМБАЙНАМИ

Залишились лічені дні до роз
гортання робіт по збиранню вро
жаю. Кліматичні умови ниніш
нього року, часті дощі і вітри 
призвели до вилягання хлібів на 
значних площах. Отже, кожний 
комбайн повинен бути підготов
лений до збирання полеглих хлі
бів.

З усіх відомих пристроїв до 
комбайнів для збирання полег
лих хлібів найбільш ефективни
ми в шестипланчасті і чотпри- 
планчасті ексцентрикові мото- 
ви.М£ Ці мотовила є в МТС і їх 
необхідно всемірно використати 
на збиранні. При відсутності екс
центрикових мотовил застосовує
ться спрощений спосіб переус
таткування хедера комбайна для 
збирання полеглих хлібів: уста
новка на різальному апараті хе
дера «жорстких» колосоиідйомни- 
ків, установка на планках мото
вила гребінок (планок з метале
вими зуб’ями), повертання пла
нок мотовила по спіралі, уста
новка над польовим .^фіьником 
ВІДВІВШОГО прутика і кріплення 
полозків знизу платформи хеде
ра.

Колосопідйомникп ставляться 
на пальцьовому брусі різально
го апарата для підняття полег
лих стеблин при підводі їх мо
товилом до різального апарата. 
Складається колосопідйомник з 
пальця збільшених розмірів, ви
готовленого з круглої, діаметром 
в дев’ять міліметрів пружинис
тої сталі і скоби з штабової ста
лі (палець скобою прикріплює
ться до різального апарата).

На хедері комбайна «Сталінець 
-6» один такий колосопідйомник 
встановлюється на кожні два 
болти пальцьових секцій. І) та
кому разі ставиться 31 коло
сопідйомник. При збиранні висо- 
костеблових хлібів можна стави
ти їх вдвоє рідше.

На хедері самохідного комбай
на колосопідйомники ставляться 
на кожний четвертий палець, 
скоба колосопідйомника при
кріплюється до пальцьового бру
са двома болтами, для одного з 
яких отвір робиться но місцю 
отвору скоби.

Встановлюючи колосопідйом
ники, необхідно стежити, щоб 
вони при монтажі щільно приля
гали до кінця пальця різального 
апарата, а кінці їх знаходились 
в одній горизонтальній площині.

Поліпшується також робота 
комбайна на полеглому хлібі, 
коли на планки мотовила став
ляться гребінки. Гребінка являє 
собою дерев’яну планку з вста
новленими в неї дротяними паль
цями діаметром 6 міліметрів і 
довжиною 100—120 міліметрів. 
Пальці нахиляються по відно
шенню до радіуса мотовила на 
20 градусів у протилежний обер

Лісосмуги заростають бур’янами
Олександрійська МТС незадо

вільно виконує договірні зобо
в'язання в обслужуваних кол
госпах но обробітку полезахис
них лісосмуг. На ЗО червня во
на повинна була виконати зав
дання по культивації міжрядь 
на 81 процент. В дійсності ця 
робота проведена лише на 50 
процентів. І тому в деяких кол
госпах лісосмуги позаростали 
бур’янами, занадто ущільнився 
грунт. Все це затримує розвиток 
молодих дерев, призводить до 
їх загибелі. 

танню мотовила бік. Довжина 
гребінок повинна відповідати 
довжині планок мотовила. Гре
бінка прибивається до планки 
мотовила цвяхами з неробочого 
боку. Відстань між центрами 
пальців гребінки — 152 мілі
метри. Крім постановки гребінок 
на планки, встановлюються мо
товила для поворотів по спіралі. 
Для цього стяжні прумі мотови- 

і ла і стопори середньої хрестови
ни ослаблюють, праву крайню 
хрестовину відтягують і повер
тають вперед по ходу на одну 
западину. Мотовило закріплю
ють у такому положенні, щоб у 
місцях приєднання планок до се
редніх спиць не було опуклос- 
тей, а в спицях свердлять нові 
отвори.

і На польовий дільник ставить
ся відвідний прутик. Його виго
товляють з круглого стального 
прута діаметром 12—15 мілі
метрів. На одному кінці прута 
роблять два отвори для прикріп
лення його знизу на місці ниж
ньої планки дільника, яку зні
мають. Прут встановлюється так, 
щоб він ішов паралельно поверх
ні грунту і щоб відстань Від 
носка польового дільника до міс
ця вигону була 400 міліметрів, 

І а потім загинають назад і вверх 
І вздовж верхнього обрізу дільни

ка (на 200 міліметрів від нього). 
Верхній задній край прутика 
загинають униз.

Косять полеглі хліба на най
нижчому зрізі. Щоб при цьому 
запобігти зариванню різального 
апарата в землю, знизу до край
ніх повздовжніх кутків плат
форми з правого боку хедера 
прикріплюють полозки.

При збиранні полеглого хліба 
напрям руху агрегату не пови
нен збігатися з напрямом полег- 
лості хліба, а під кутом при
близно 45 градусів. При значно
му виляганні хліба в одному на
прямі загони повинні бути як
найдовші і вужчі. Це скорочує 
холості переїзди агрегату, коли 
збирати дліб на одному з попе
речних боків загону неможливо. 
При збиранні полеглих хлібів 
хедери причіпних комбайнів по
винні працювати на понижува
чах, що зменшують кут похилу 
платформи до горизонту. Полег
ла хлібна маса звичайно має під
вищену вологість, тому для зрі
зування її збільшують швид
кість ножа різального апарата, 
замінюючи передачу.

Треба використати всі можли
вості, щоб багатий урожай зіб
рати своєчасно і без втрат.

І. Нікітенно, 
старший науковий співро
бітник українського науко
во - дослідного інституту 
механізації сільського гос
подарства.

Особливо тривожний стан у 
колгоспах імені 12-річчя Жовт
ня та «Перше травня». Тут май
же всі лісопосадки минулого 
і нинішнього року зріджені, на 
значній площі допущена заги
бель лісосмуг гніздового посіву.

Подібний стан і в артілях імені 
Рози Люксембург, імені Енгельса 
та деяких інших, які обслуговує 
Користівська МТС.

В обох МТС є штатні агролісо
меліоративні працівники, які 
повинні слідкувати за станом лі
сосмуг і вживати необхідних за

На великих
І будовах

НА ПЛОЩАДЦІ 
КУИБИШЕВСЬНОЇ ГЕС

Будівники Куйбишевської ГЕС 
борються за найшвидшу підго
товку котловина до укладення 
бетону. Щораз глибше вгризаю
ться в землю величезні ковші 
електричних екскаваторів. Водії 
10-тонних самоскидів щодня ви
возять тисячі кубометрів грунту.

Механізатори, які працюють у 
котловані і на водопідвідному 
каналі, добились нових виробни
чих успіхів. Бригада машиніста 
т. Євеца довела добовий виробі
ток трикубового екскаватора 
Уралмаїпзаводу до 3.600 кубо
метрів, перевищивши норму в 
два рази. Бригада екскаватор
ника тов. Ляміна піднесла про
дуктивність машини ще вище— 
до 4 тисяч кубометрів за добу. 
Рекордного показника — 5 ти
сяч кубометрів за добу досягли 
молоді екскаваторники тт. Яш- 
кунов, Сердюков і Чеволдаєв.

Червневий план по землерий
них роботах перевиконано. З 
котлована ГЕС і водопідвідного 
каналу вийнято понад 300 ти
сяч кубометрів грунту.

(ТАРС).
АРХІТЕКТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

ЦИМЛЯНСЬКОГО ГІДРОВУЗЛА
На Цимлянському гідровузлі 

провадиться архітектурне оздоб
лення споруд. У нарядне вбран
ня одягається гігантська земля
на гребля. На її гребені вста
новлюється залізобетонний па
рапет. Вестибюль гідроелектро
станції прикрашається орнамен
тами, карнизами і колонами.

Колектив дільниці, зайнятий 
на спорудженні башти рпбопід- 
йомника, закінчив роботи на ви
соті 45-ї познаки. Ця башта бу
де головною деталлю архітек
турного ансамблю. Увінчана 
п’ятикутною зіркою, вона буде 
видна на десятки кілометрів.

На шлюзі № 14 споруджує
ться обеліск висотою в 25 мет
рів. Вершину його вінчає вели
чезна металева емблема, присвя
чена героїчним подвигам воїнів 
Радянської Армії. На баштах 
шлюзу, звернених до Цимлянсь
кого моря, закінчується оздоб
лення тріумфальної арки.

(ТАРС).
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

СТУДЕНТІВ

Понад 200 студентів учбових 
закладів Москви, Ленінграда, 
Києва, Мінська, Новосибірська, 
Одеси і Харкова пройдуть ни
нішнім літом виробничу практи
ку на будівництві Каховської 

[ гідроелектростанції.
(РАТА.У).

ходів до кращого їх розвитку. Та 
біда в тому, що вони не викорис
товуються за спеціальністю. 
Агролісомеліоратори МТС тт. Но- 
вік і Карпенко здебільша зайня
ті виконанням тимчасових дору
чень головних агрономів та ди
ректорів МТС.

Директори МТС тт. Горбенко і 
Жук повинні вжити заходи по 
негайному забезпеченню догляду 
за лісосмугами і повного вико
нання договірних зобов’язань.

М. Кулішенко, агролісо
меліоратор райсільгоспвідділу.

Новий загін молодих спеціалістів
Вищі учбові заклади України 

випускають новий загін інже
нерів, вчителів, лікарів та ін
ших спеціалістів. Озброєні пере
довою радянською наукою, ти
сячі юнаків і дівчат, які закін
чили вузи, направляються па 
роботу в міста і села країни.

Більше, тисячі нових спеціа
лістів дає країні в цьому році 
Харківський політехнічний ін
ститут імені В. І. Леніна. Зараз 
випускники захищають диплом
ні проекти, багато з яких вико
нані за завданням підприємств. 
18 проектів присвячені різним 
проблемам будівництва гідро
електростанцій і каналів на Вол
зі, Дніпрі і Аму-Дар’ї.

Дніпропетровський інститут 
інженерів залізничного тран
спорту імені Л. М. Кагановича 
закінчили 406 чоловік. Всього 
вузи міста випустили в цьому 
році понад 2.700 інженерів 
шляхів сполучення, металургів, 
геологів і гідрогеологів, хіміків,

♦

Листи до редакції
Непристойна поведінка вчителя

У Протопопівській середній 
школі викладачем фізкультури 
працює Борис Григорович Бонда- 
рев. Серед колгоспників цей, з 
дозволу сказати, вчитель веде 
себе дуже непристойно. Немає 
того дня, щоб він когось не обра
зив.

Зайшов якось Бондарев до ха
ти старика Семена Івановича 
Ільченка і почав на нього кри
чати і погрожувати. Безпідстав- |

Аптечки без медикаментів
В депо залізничної контори 

тресту «Олександріявугілля» по
гано поставлено медичне обслу
жування робітників. Днями з ма
шиністом т. Сухомлином трапив
ся нещасний випадок. Йому по
трібна була перша допомога, але 
в аптеці, що знаходиться в та
бельній, відсутні будь-які меди
каменти. Такий стан з аптечка

Налагодити постачання водою
Скоро будемо пити' хорошу 

виду — так думали жителі міс
та, спостерігаючи за роботою во
допровідників. Діждалися. По
текла вода з колонок, але набрати 
її дуже трудно. Відкривають ко
лонки о 9 годині ранку, а закри
вають о 4 годині дня. В цей час

Навести порядок в кінообслужуванні
Кіномеханік Дмитро Лейко по

гано виконує свої обов’язки. 
Приїжджаючи з кінопересувкою 
в населений пункт, він нап’єть
ся горілки, а потім уже починає 
сяк-так крутити кінокартину.

Так було і в радгоспі «Комін
терн». Лейко і його помічник 
Остапов п’яні почали демонстру
вання кінофільму. Кінокартину 
пускали швидко, вона раз у раз

Забута
Приємно, що в будинках кол

госпників села Новопилипівки 
яскраво горять електричні вог
ні. Зате поряд на Міліцейській 
вулиці, де проживає переважна 
більшість робітників шахт і під- 

будівельників, агрономів, педаго
гів, лікарів.

У Київському сільськогоспо
дарському інституті відбувся 
черговий випуск спеціалістів 
сільського господарства. Диплом
ні роботи захистили 50 інжене- 
рів-електриків і 59 інженерів- 
механіків. Випускники працю
ватимуть в МТС і радгоспах Ук
раїни, РРФСР, Білорусії і Ка
захстану.

Черговий випуск лікарів від
бувся у Вінницькому медично
му інституті. 238 молодих спе
ціалістів від’їжджає на роботу в 
райони Сталінської, Ворошилов- 
градської, Херсонської та інших 
областей України.

Перший випуск відбувся в 
Закарпатському вчительському 
інституті. Спеціальності філо
логів, математиків і фізиків здо
було близько 150 юнаків і дів
чат. Більшість молодих вчителів 
—вихідці з сімей лісорубів і 
колгоспників гірських сіл.

(РАТАУ).

но образив Бондарев і колгоспни
ків Івана Вишневецького, Петра 
Кононова, Микиту Євдокимова та 
інших.

Дивно, чому педагогічний ко
лектив школи і керівники сіль
ської Ради потурають гру
біянові Бондареву і не закли
чуть його до порядку.

Група нолгоспнинів артілі 
імені Леніна.

ми і в інших цехах, бо керівники 
контори за цей рік жодного кар
бованця не витратили на прид
бання медикаментів, а профспіл
кова організація не цікавиться 
питанням медичного обслужу
вання робітників.

І. Бондар, 
робітник депо залізнично- 

транспортної контори.

більшість жителів міста бувають 
на роботі. У вихідний день ко
лонки закриті зовсім.

Треба налагодити нормальне 
постачання трудящих міста во
дою.

П. Клименко, 
житель м. Олександрії.

рвалася, плутали частини.
Глядачі обурені такою пове

дінкою кіномеханіків і запиту
ють:

—Коли районний відділ кіно
фікації (завідуючий т. Білий) 
наведе порядок в кінообслужу
ванні трудящих?

Група робітників радгоспу 
«Комінтерн».

вулиця
приємств в будинках немає елек
троосвітлення.

П. Бугрій, Г. Бережний, 
робітники автотранспортної 
контори тресту «Олексан

дріявуглерозріз». '
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Проти сваволі французьких властей!
Заява політбюро французької комуністичної партії

ЛюдЬтво з незапам'ятних часів 
порівнювало око і Сонце, зір і 
світло. Протягом століть з поко
ління в покоління люди говорили, 
що Сонце і око—брати, іцо сві
титися—значить бачити, бачити— 
значить світитися. Це порівняння 
ока і Сонця, зору і світла, звичай
но не є науковим. Однак, воно 
настільки міцно вкорінилося, іцо 
існує серед людей і зараз. Не 
задумуючись над точним виразом 
слів, ми говоримо: „очі блищали", 
„сонце виглянуло", „зорі дивлять
ся" і т. д. Перенесення зорових 
уявлень на світило і, навпаки, 
приписування очам властивості 
джерела світла набуло в поезії, 
наприклад, значення звичайного 
прийому. Згадаємо вірші Пушкіна:

Звездьі ночи,
Как обвннительньїе очи.
За ним насмешливо глядят..,
Подібні рядки можна знайти у 

віршах на всіх мовах світу. А 
найвидатніший поет Німеччини 
Гете висловив цю думку так:

Будь не солнечен наш глаз, 
Как біл солнцем любовался?
Здогадка стародавніх людей про 

споріднення ока з Сонцем, що 
знайшла свої відображення у мі
фології і релігійних уявленнях, 
поетичні метафори, які міцно 
ввійшли в наш лексікон, відобра
зили в фантастичній формі справж
ній стан речей в природі. Сучас
на наука розкрила справжній 
зв'язок ока і Сонця. Правда, цей 
зв'язок виявився зовсім іншим, 
ніж той, про який думали древні 
і про який пишуть поети. З'ясу
ванню цього наукового зв'язку 
зору і світла присвячена книга 
покійного С. І. Вавілова „Око і 
Сонце", відзначена Сталінською 
премією першого ступеня.

Сергій Іванович Вавілов був не 
лише видатним вченим, який вніс 
величезний вклад в розробку 
найскладніших проблем сучасної 
фізики. Він був також таланови
тим популяризатором, який зумів 
у простій і привабливій формі 
розповісти про найскладніші речі 
для широких кругів читачів, не 
володіючих спеціальними знан
нями.

Книга „Око і Сонце" з'являєть
ся зразком науково-популярної 
літератури. В ній С. 1. Вавілов

6 липня на Олександрійсько
му міському стадіоні почались 
фінальні змагання з футболу 
на першість республіканської 
ради добровільного спортивно
го товариства „Шахтар**.

В цей день о 17 годині зуст
рілися команди Києва і Львова.

Праці лауреатів Сталінської премії

„Око і С о н ц е“
найстисліше і найпростіше розпо
відає про природу світла, про бу
дову Сонця, про біологічну суть 
зору.

Від землі до Сонця близько 130 
мільйонів кілометрів; пролетіти 
цю віддаль те ж, що чотири ти
сячі раз об'їхати навколо Землі. 
Що ж таке світло, що безперерв
но приносить оку такої далечини 
вісті про Сонце? Які ознаки світ
ла?

Так починає розділ про світло 
С. І. Вавілов, даючи в ньому ви
черпні відповіді на поставлені за
питання.

У зорових образів—дві основні 
якості: яскравість і колір. Яскра
вість—поняття, очевидне для всіх: 
досить зрівняти миготіння світ
лячка і пряме світло Сонця, щоб 
зрозуміти, яких величезних розмі
рів може досягати різниця в яск- 

I равості. Але що ж таке колір?
Відповідаючи на це запитання, 

С. І. Вавілов розповідає про до- 
| сліди Ісаака Ньютона. В XVII сто

літті англійському вченому вдало
ся вперше з'ясувати незрозуміле 
до того часу явище сонячного 
спектра з райдужним чергуван
ням кольорів, який з'являється 
при проходженні сонячного проме
ня крізь скляну призму. Вияви
лось. що призма не змінює білого 
світла, а розподіляє його на прос
ті складові частини. Змішавши ці 
частини, можна знову відновити 
початкове біле пофарбування 
світла.

Досліди Ньютона допомогли нау
ці вивчити вірну періодичність у 
світловому потоці і довести, що 
світло розповсюджується хвилями 
різної довжини. Довжини хвиль 
видимого світла надзвичайно ма
лі, і їх виражають у мілімікронах 
(мілімікрон дорівнюєгься мільйон
ній долі міліметра). Червоний ко
лір, що лежить на одному кінці 
сонячного спектра, має довжину 
хвилі, приблизно, в 700 мілімікро
нів, а фіолетовий колір, що обме
жує спектр з іншого боку, ви
промінює хвилі довжиною у 400 
мілімікронів. Цими відкриттями 
було покладено початок хвильо
вої теорії, яка визнає, що світло, 

І подібно звукові, поширюється хви
лями. Хвильова теорія, в свою 
чергу, поставила науку про світло

ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ В ОЛЕКСАНДРІЇ
Гра між ними закінчилась 3:0 
на користь киян.

З 19-ї години проходила гра 
між командами Харкова і Олек
сандрії. Олександрійці виграли 
з рахунком 3:0.

7 липня відбулися зустрічі 
між командами : Харків—Київ

| на міцну наукову математичну
І базу.

В 1675 році астроном Ромер 
і вперше визначив швидкість світ- 
і ла. Виявилось, що світло розпо- 
I всюджується зі швидкістю, при- 
I близно, 300 тисяч кілометрів па 

секунду.
З'ясувалось далі, що при роз

повсюдженні світла в речовині 
і (наприклад, у воді або у склі) 

його швидкість залежить від дов
жини хвилі. В цьому якраз і по
лягає причина того, що, проходя
чи крізь скляну призму, світло роз
падається на свої складові части
ни і дає райдужний спектр — 
кожна окрема складова частина 
білого світла має свою хвилю. 
Спостерігаючи на небі райдугу, 
ми наочно переконуємось, що 
швидкість розповсюдження про
менів різного кольору у водяних 
краплях різна. Була б вона одна
ковою—світло не розпалося б і 
ми не побачили б ніякої райдуги. 
Дія світла ніколи не проходить 
безслідно. Падаючи на предмети, 
світло нагріває їх, вносить зміни 
в їх хімічний склад (фотографіч
на пластинка,’ лист рослини, ви
цвітання фарб, загар і т. д.). Це 
значить, що світло є носієм енер
гії.

Російський вчений П. М. Лебе- 
дєв і інші дослідники довели, що 
електромагнітні хвилі володіють 

[ всіма відомими ознаками світла.
Вони розповсюджуються також зі 
швидкістю 300 тисяч кілометрів 
на секунду, відображаються, за
ломлюються, обходять перешкоди 
(діффракція) та ін. Цим було від
крито нову якість світла—воно 
виявилось електромагнітним яви
щем, а світлові хвилі— електро
магнітними хвилями.

Розповівши про це, С. І. Ваві
лов повертається до ньютонівсь- 
кого сонячного спектра, який 
входить своїми крайніми смугами 
—червоним і фіолетовим—у тем
ряву. Людське ж око в цій тем
ряві нічого не бачить.

На допомогу оку прийшли при
лади. Вони допомогли довести, що 
за червоним кінцем сонячного 
спектра простягається область 
інфрачервоних променів.

С. БОРИСОВ.
(Далі буде).

та Львів—Олександрія. Київська 
команда виграла з рахунком 
2:1. Олександрійці виграли 3:1.

Сьогодні проходитиме гра 
між командами Харків—Львів 
та претендентами на перше і 
друге місце — Олександрія — 
Київ.

ПАРИЖ. (ТАРС). 4 липня газе
та „Юманіте" опублікувала гаку 
заяву Політичного бюро Фран
цузької комуністичної партії:

„Політичне бюро Французької 
комуністичної партії, що засідало 
З лнппя, вітає звільнення секре
таря партії Жака Дюкло, неза
конно арештованого і ув'язненого 
на порушення конституції респуб
ліки.

Політичне бюро підкреслює, що 
справедливе рішення, прийняте 
слідчою палатою про звільнення 
Жака Дюкло, є великою перемо
гою справи свободи і миру—пе
ремогою, здобутою народом Фран
ції при активній солідарності всіх 
народів світу, які борються за 
мир.

Стало очевидно, що „змова", 
сфабрикована панами Мартіно- 
Депла і Брюном під керівництвом 
вішіста Піне, є лише грубою 
поліцейською провокацією, інспі
рованою і продиктованою амери
канськими окупантами, антикому
ністична істерія яких мотивується 
тим, що тільки комуністи, як ор
ганізована партія, пропонують 
французьке рішення політичних, 
економічних і соціальних проб

Судова розправа з Іспанський демократами
ЛОНДОН, 5. (ТАРС). За пові

домленням лондонського радіо, 
вчора військовий трибунал у 
Барселоні засудив Грегоріо Ло- 
песа Раймундо до 4 років тю

Остання надія людожерів XX сторіччя

лем, що висуваються, а також тим. 
що вони перебувають у перших 
рядах боротьби на захист миру і 
національної незалежності. Лише 
тому, що пани Мартіно-Депла і 
Брюн підкоряються вимогам по
літики війни, провадженої амери
канцями, вони намагаються сфаб
рикувати проти комуністів так 
звану „змову" з єдиною метою— 
зломити опір народу війні шля
хом знищення республіканських 
свобод.

Політичне бюро кидає виклик 
панам Мартіно-Депла і Брюну, 
вже викритим у службовому зло
чині: хай вони знайдуть в діяль
ності і в письмових виступах ко
муністичної партії що-небудл. що 
може бути основою для їх брех
ливих обвинувачень.

Після звільнення Жака Дюкло 
Політичне бюро вимагає на ви
конання рішень Центрального ко
мітету від усіх організацій партії 
зробити все, щоб усі французи, 
які люблять свободу і мир, об'єд
нались для швидкого звільнення 
Андре Стіля і всіх патріотів, ув'яз
нених за їх діяльність на захист 
миру, свободи і національної не
залежності".

ремного ув’язнення. 21 Сван
ський патріот засуджений до 
різних строків тюремного ув’яз
нення від 6 місяців до 4-х ро
ків. 5 обвинувачених виправдано.

Уолл-стріт: — 

Ось, нарешті,сол

дати, гідні повно
го політичного 

довір'я.

Рисунок з ру

мунської газети 

„Скинтейя".

Бесіда агітатора

Лжетеорії американських людожерів
Американські імперіалісти нама

гаються поневолити і загарбати 
весь світ, нав'язати народам свої 
фашистські порядки, свої людо
жерські погляди. З цією метою 
вони ведуть шаленну підготовку 
нової світової війни проти Радян
ського Союзу і країн народної де
мократії. В той же час вони не 
жаліють доларів на те, щоб зату
манити свідомість мільйонів прос
тих американців, життя яких під 
гнітом капіталістичних монополій 
давно стало гірше за всяку ка
торгу.

Відомо, що в Сполучених Шта
тах Америки налічується біля ІЗ 
мільйонів безробітних і напівбез
робітних. Понад 500 тисяч амери
канських фермерів розорені блу
кають разом з сім'ями, не маючи 
ні землі, ні пристанища. Десятки 
мільйонів робітників і службовців 
живуть у вічному остраху перед 
загрозою бути викинутими па ву
лицю. Понад 14 мли. негрів за
знають страхітливих утисків і зну
щань. За вбивство негра у хвале
ній американській демократії 
вбивці не несуть відповідальності. 
Таке життя не сховаєш і не при
красиш! І ось різні буржуазні 

лжевчені—Фогт, Пенделл і інші, 
виконуючи волю своїх господарів, 
намагаються переконати трудя
щих американців, що в усіх їх 
лихах винні не капіталізм, а роз
множення людства.

Кількість голодаючих росте, а 
кількість землі не збільшується, 
заявляють ці підлі мракобіси і 
роблять звідси висновок: якщо 
земля не може нагодувати всіх, 
значить, треба будь-якими засо
бами зменшити кількість населен
ня на землі. Один прямо пропо
нує знищити не менше 700 міль
йонів чоловік, і тоді-то на землі 
запанує мир і загальне благо
денство. Інший радить піддати 
стерилізації, тобто каструвати, 
всіх жебраків і бідняків. Третій 
оголошує злочинцями лікарів, які 
рятують людей від хвороби і пе
редчасної смерті. Четвертий зак
ликає до масового знищення ді
тей...

Радянській людині подібні кро- 
вожадні вигадки здадуться марен
ням божевільного. В Сполучених 
Штатах Америки і інших капіта
лістичних країнах цей бред широ
ко поширюється і вихваляється як 
найновіше наукове досягнення. 

Книги Фогта, Пенделла та інших 
„учених" людожерів написані і 
видаються по замовленню і в ін
тересах американських мільярде
рів і мільйонерів. Робиться це 
для того, щоб оббілити сучасний 
імперіалізм, відвернути трудящих 
від класової боротьби проти екс
плуататорів, виправдати звірства 
американських імперіалістів в Ко
реї і підготовку ними нової сві
тової війни, „виправдати" необ
хідність застосування засобів масо
вого винищення мирного насе
лення.

Прибуток, найвищий прибуток 
—ось єдина мета, до якої праг
нуть експлуататори. Заради при
бутку імперіалісти здійснюють 
страхітливі злодіяння. Будь-яке 
народне лихо—війна, голод, епіде
мія—все благо для імперіалістів, 
тільки б воно приносило добрий 
бариш. Наведені вище висловлю
вання реакційних американських 
вчених ще раз свідчать, що в 
гонитві за прибутком американ
ські мільярдери і мільйонери за
губили людські почуття і розум, 
перетворились в небезпечних во
рогів людства.

Людожерські ідеї, які розпов
сюджуються американськими ім
періалістами, не нові. Понад сто 
років тому англійський піп Маль- 
тус, лютий ворог трудящих, нама
гався довести, що винуватцями 
масового голоду і злиднів з'явля
ються не експлуататори, а самі 
трудящі через їх багаточисель- 
ність. Великі вчителі робітничого 
класу Маркс і Ленін у своїх пра
цях викрили Мальтуса і його пос
лідовників—мальтузіанців, як під
лих прислужників капіталізму, як 
підроблювачів науки заради інте
ресів пануючого класу експлуата
торів.

Справжня, прогресивна наука 
давно довела, що людство воло
діє величезними виробничими си
лами. Якщо ці сили правильно 
використати, то вони вже тепер 
можуть забезпечити існування не 
2.5 мільярда людей, які заселя
ють землю, а в багато разів біль
ше, і в майбутньому будуть весь 
час зростати. Яскравим прикла
дом цьому є наша Радянська краї
на. Щорічний приріст населення 
в СРСР становить більше трьох 
мільйонів чоловік, і при цьому 
матеріальний добробут народу 
незмінно підвищується. Так від
бувається тому, що в нашій краї
ні ліквідований клас експлуатато
рів—капіталістів, поміщиків і кур

кулів, побудований соціалізм, зни
щена експлуатація людини люди
ною. З ліквідацією капіталізму 
зникла і основна перешкода до 
того, щоб всі трудящі жили забез
печено. Вільні радянські люди са
мі будують нове життя в своїх 
загальних інтересах, і це життя з 
кожним роком стає все ра
діснішим і щасливішим.

Як не намагаються американ
ські імперіалісти приховати цю 
правду з допомогою всіляких 
лженаукових тверджень, вона зна
ходить шлях до свідомості тру
дящих всього світу. Тому-то на
роди все рішучіше виступають 
проти імперіалістичних паліїв вій
ни, які намагаються ввергнути 
людство в бійню заради баришів 
мільярдерів і мільйонерів. Тому-то 
росте і шириться в усьому світі 
ненависть до нинішніх американ
ських людожерів — найлютіших 
ворогів людства.

Сили демократії і соціалізму 
могутніші за сили реакції і імпе
ріалізму. Задумуючи божевільні 
плани масового знищення трудя
щих, американський імперіалізм 
іде назустріч своєї загибелі.

Д. делов.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Бойове завдання сіль

ських агітаторів.
Листи шахтарів і шахтобудівників 

Середньої Азії товаришеві Сталіну 
(1 стор.).

НА КОМСОМОЛЬСЬКІ ТЕМИ.
0. Шевченко. — Деякі підсумки по
літичного навчання комсомольців 
(2 стор.).

За повне виконання зобов'язань у 
соціалістичному змаганні (2 стор.).

Ф. Горіи. — Те, про що забувають 
на шахті (2 стор.).

В НОМЕРІ:
Рішення Всесвітньої Ради Миру 

(2 і 3 стор.).
Продуктивно використовувати прос

ті збиральні машини, включати в 
жнива комбайни (3 сдор.).

Будови комунізму — всенародна 
справа (3 стор.).

МАЛИЙ ФЕЙЛЕТОН. Тарас Шип
шина.—Ковбасеико каїться... (4 стор.).

На надзвичайній сесії Всесвітньої 
Ради Миру (4 стор.).

Бойове завдання
сільських

Більшовицька агітація — мо
гутня зброя нашої партії в бо
ротьбі за успішне виконання 
господарсько - політичних зав
дань, за побудову комунізму в 
нашій країні. Агітатор — ак
тивний провідник політики пар
тії в маси. Бойове завдання 
більшовицьких агітаторів вихо
вувати у кожного колгоспника 
почуття відповідальності за до
держання державних інтересів, 
розвивати трудову і політичну 
активність колонних мас в бо
ротьбі за виконання зобов’я
зань, взятих в листі перед това
ришем Сталіним.

Більшовицький агітатор в пов
сякденній своїй роботі повинен 
уміло пов’язувати загально-дер
жавні завдання з конкретними 
завданнями свого колгоспу, 
бригади чи ланки, кожного кол
госпника і механізатора.

Зараз в житті колгоспного се
лянства настала найвідповідаль
ніша пора року — збирання 
урожаю. Завдання партійних 
організацій поставити справу 
так, щоб політична агітація ве
лась на всіх ділянках сільсько
господарських робіт. Від того, 
як будуть розставлені кадри агі
таторів у великій мірі залежить 
і успіх масово-політичної робо
ти. Правильно роблять ті парт- 
організації, які з перших днів 
жнив закріпили агітаторів не 
лише за бригадами, але й за ок
ремими агрегатами.

З 27 чоловік складається агіт
колектив парторганізації кол
госпу ім. 18 з’їзду ВКП(б). Сюди 
входять комуністи, комсомольці, 
колгоспні активісти і сільська 
інтелігенція. Секретар парторга
нізації т. Чередниченко вміло 
спрямовує роботу агітаторів. Па 
семінарах агітколективу, в ін
дивідуальних бесідах він дає по
ради, як краще провести бесіду, 
пов’язувати її з конкретним зав
данням колгоспного виробництва. 
Ось чому бесіди агітаторів серед 
колгоспників цієї артілі завжди 
цілеспрямовані і мають дійовий 
характер. З повагою зустрічають 
тут хлібороби агітаторів тт. Коз- 
ленко, Варламову, Порплицю, 
Метку, Вишневецьку та інших.

В своїх бесідах ці агітатори 
розповідають трудящим про ве
ликі будови комунізму, події за 
рубежем, про боротьбу всього 
прогресивного людства за мир в 
усьому світі.

Одним з кращих агітаторів в 
колгоспі імені 18 партконферен- 
ції вважається тракторист тов. 
Фурманов. Працюючи в трактор
ній бригаді т. Крючкова, він не 
лише більшовицьким словом, а п 
особистим прикладом самовідда-

Новий потужний турбогенератор
Колектив Харківського турбо

генераторного заводу імені С. М. 
Кірова закінчив виготовлення но

агітаторів
ної праці мобілізує механізаторів 
на боротьбу за дострокове і якіс
не виконання польових робіт. 
Свої виробничі завдання тов. 
Фурманов виконує на 120—130 
процентів. Ця тракторна бригада 
веде перед у соціалістичному 
змаганні серед механізаторів 
Олександрійської М ТС.

Систематичну і змістовну ро
боту під керівництвом партій
них організацій ведуть і агітато
ри радгоспу «Комінтерн», бан- 
дурівського колгоспу імені 
Сталіна та інші.

Але в ряді партійних органі
зацій ще формально і поверхово 
підходять до організації масово- 
політичної роботи серед колгосп
ників.

Партійна організація колгоспу 
імені Хрущова (секретар тов. 
Олійник) занедбала масово-полі
тичну роботу серед трудящих. 
Перед початком жнив склад агі
таторів не переглянуто і не за
кріплено за окремими ділянками 
роботи. Агітколектив не. працює. 
Лекції і доповіді для хліборобів 
читаються від випадку до ви
падку. Такий стан масово-полі
тичної роботи призвів до того, 
що в цьому колгоспі погано під
готувалися до жнив, зволікають 
початок збирання врожаю.

Несерйозно поставились до 
підбору складу агітаторів секре
тарі партійних організацій про- 
топопівського колгоспу імені 
Леніна (т. Рожман), колгоспу 
імені Ворошилова (т. Рибак). 
Проведення масово - політичної 
роботи вони доручили мало під
готовленим товаришам, не залу
чили до складу агітаторів сіль
ську інтелігенцію.

Про все це добре відомо відді
лу агітації і пропаганди РК 
КІ1(б)У (завідуючий т. Вдови
ченко). Проте рішучих заходів, 
спрямованих на піднесення ма
сово-політичної роботи в цих 
парторганізаціях, відділ не вжив.

Повсякденно керувати робо
тою агітаторів, подаючи їм кон
кретну допомогу — найперший 
обов’язок секретарів парторгані- 
зацій. Необхідно використати всі 
форми і методи масово-політич
ної роботи, щоб задовольнити 
всезростаючі політичні і куль
турні завити трудящих села, які 
самовіддано трудяться на соціа
лістичних ланах.

Ширше розгорнемо масово-по
літичну роботу серед хліборобів. 
В найстисліші строки і без втрат 
зберемо врожай. Достроково ви
конаємо першу заповідь перед 
державою — хлібоздачу. З чес
тю додержимо слова, даного това
ришеві Сталіну!

вого потужного турбогенератора. 
Випробування його показали від
мінні результати.

Сталінське 
піклування 

про жінку-матір
9 липня минуло 8 років з дня 

опублікування Указу Президії 
Верховної Ради СРСР «Про збіль
шення державної допомоги ва
гітним жінкам, багатодітним і 
одиноким матерям, посилення 
охорони материнства і дитинст
ва, про встановлення почесного 
звання «Мати-героїня» і запро
вадження ордена «Материнська 
слава» і медалі «Медаль мате
ринства».

З часу виходу Указу 817 ти
сяч 854 багатодітним і одиноким 
матерям республіки виплачено 
близько 4 мільярдів карбованців 
одноразової допомоги, відкрито 
понад 24 тисячі міських, сіль
ських і колгоспних ясел на 865 
тисяч 200 місць, функціонує 
5.728 колгоспних родильних 
будинків. За цей час 461 тися
ча 545 багатодітних жінок на
городжено орденами «Материн
ська слава» і медалями «Медаль 
материнства». 4.619 з них при
своєно почесне звання «Мати- 
героїня».

С у А Н О- 
причал

Учені Ленінградського кораб
лебудівного інституту в спів
дружності з колективом «Гігіро- 
рікотранс» спроектували механі
зоване судно-причал, яке дає мо
жливість провадити навантажно- 
розвантажу вальні операції в уся
кому місці берега. Судно-причал 
має спеціальні мости для транс
портування вантажів і крани для 
прискорення і полегшення ви
вантажування. На ньому вільно 
можуть розвертатися найпотуж
ніші автомашипи-самоскиди.

В інституті також розроблена 
конструкція саморозвантажної 
бункерної баржі. Вивантаження 
і перевантаження каменів, піс
ку і інших матеріалів здійснює
ться на цій баржі без робітників.

Про хід збирання врожаю в колгоспах району
Бюро райкому КП(б)У роз

глянуло питання про хід зби
рання врожаю в колгоспах райо
ну і відзначило, що розгортання 
збиральних робіт проходить зов
сім незадовільно. ,

Недивлячись на те, іцо в кож
ному колгоспі є стиглі масиви 
озимини, на 8 липня збирання 
хліба розпочали лише окремі 
колгоспи: імені 18 партконфе-
ренції, імені Ворошилова, імені 
Еарла Маркса та деякі інші. Не
задовільно проходить також зби
рання багаторічних трав ком
байнами.

Голови колгоспів «Жовтень» 
(т. Сушко), «Заповіт Леніна» 
(т. Сухина), імені Хрущова 
(т. Тараненко), імені ІІетров- 
ського (т. Теличко), імені Жда-

Лист шахтаріві шахтобудівників Середньої Азії товаришеві Й. В. СТАЛІНУ
Шахтарі і шахтобудівники 

комбінату «Середазвугілля» і 
тресту «Середазшахтобуд» звер
нулися з листом до товариша 
II. В. Сталіна.

— Усвідомлюючи свій обов’я
зок перед любимою Батьківщи
ною і свою відповідальність за 
успішну роботу, — говориться 
в листі, — шахтарі і будівники 
вугільних підприємств Середньої 
Азії висловлюють рішимість ще 
ширше розгорнути соціалістичне 
змагання за перевиконання дер
жавного плану видобутку вугіл
ля і капітального будівництва, 
за високі якісні показники ро
бота.

В листі наводяться конкретні 
зобов'язання, взяті шахтарями і 
шахтобудівниками на 1952 рік.

Шахтарі комбінату «Середаз
вугілля», до складу якого вхо
дять трести «Узбеквугілля», 
«Ленгерву гілля», «Таджиквугіл- 
ля», «Кзил-Кіявугілля», «Кок- 
Ян га кву гілл я », « Сул ю ктаву гіл
ля» і рудоуправління «Таш-Ку- 
мир», дають слово забезпечити

По містах Радянського Союзу

ОРЕЛ. Новий будинок зв'язку на вулиці Леніна.
Фото І. Рабиновича. Прес-кліше ТАРС.

У райкомі КП(б)У

нова (т. Ковбасснко) і ряд інших 
свідомо зволікають розгортання 
збиральних робіт.

Виконуючий обов’язки дирек
тора Олександрійської М'ГС тов. 
Шорін та директор Користівської 
•МТС т. Жук, райсільгоспвідділ 
(завідуючий т. Бондаренко) і 
спеціалісти сільського господар
ства не вжили заходів, щоб всі 
колгоспи району включились у 
збирання озимих простими ма
шинами.

Бюро райкому КП(б)У вважає 
нестерпним те, що через погану 
роботу комбайнів на косовиці 
багаторічних трав у колгоспах 
імені 18 партконференції, «Шлях 
до соціалізму» та інших допус
каються великі втрати врожаю.

У своєму рішенні бюро райко

приріст видобутку на 16 про
центів і видати понад план 161 
тисячу тонн вугілля; підвищити 
продуктивність праці робітника 
по експлуатації на 10,7 процен
та; за рахунок додаткового вве
дення в експлуатацію і підви
щення продуктивності важких 
врубових машин довести рівень 
машинної зарубки вугілля до 13 
процентів; знизити зольність 
вугілля, що видобувається, на 
0,25 процента; знизити собівар
тість палива, що видобувається, 
на 11,6 процента і дати 8.250 
тисяч карбованців надпланових 
нагромаджень; виконати річний 
план житлового і культурно-по
бутового будівництва до 35-х ро
ковин Великого Жовтая, а план 
капітального будівництва — до 
Дня Сталінської Конституції.

Наприкінці в листі говорить
ся:

—Беручи ці відповідальні зо
бов’язання, ми даємо Вам слово, 
дорогий Йосифе Віссаріоновичу, 
що виконаємо їх з честю.

му КП(б)У звернуло увагу голів 
колгоспів тт. Сушка, Сухини, 
Тараненка, Теличко, Ковбасенка 
та інших на їх неправильну по
ведінку в справі розгортання 
збирання врожаю і зобов'язало 
негайно включити в роботу всі 
збиральні засоби з тим, щоб за
безпечити виконання щоденних 
завдань на збиранні хліба при 
високій якості робіт.

Директорів МТС тт. Шоріна і 
Жука зобов’язано включити у 
роботу комбайни і протягом двох 
днів завершити збирання еспар
цету.

Накреслено також ряд інших 
заходів, спрямованих на своє
часне і якісне проведення зби
рання врожаю.
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На комсомольські теми

Деякі підсумки політичного 
навчання комсомольців

Закінчилося навчання в місь
кій СІТЦІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ полі

тичної освіти. Більшість комсо
мольців систематично працювали 
над підвищенням свого ідейно- 
політичного рівня, набули сталі 
знання. 22 початкових гуртки, 
8 політпікіл, 21 гурток по вив
ченню біографії Й. В. Сталіна, 
З гуртки по вивченню коротко
го курсу історії ВКП(б) основ
ного типу і 3 гуртки по вивчен
ню історії ВКП(б) підвищенного 
типу провели підсумкові занят
тя. Всього навчалося в сітці 
комсомольської політосвіти по
над 1300 чоловік, з них 151 чо
ловік несоюзної молоді.

Повністю закінчено вивчення 
програмного матеріалу в політ- 
гуртках при комсомольських ор
ганізаціях будівельного управ
ління тресту «Олександріявугле- 
розріз» (пропагандист т. Че- 
лапко), контори зв’язку (пропа
гандист т. Терещенко), в політ- 
школі при комсомольській орга
нізації деревообробних майсте
рень (пропагандист т. Солома- 
тін), в гуртку по вивченню істо
рії ВКП(б) при комсомольській 
організації міської лікарні (про
пагандист. т. Бульба) та багато 
інших. Пропагандисти цих гурт
ків сумлінно готувались до за
нять, проводили їх цікаво і зміс
товно, використовували наочні 
посібники, рекомендували худож
ню літературу, організовували 
колективні перегляди кінофіль
мів.

В гуртках і політшколах при 
партійних організаціях навчало
ся понад 300 комсомольців. Ус
пішно закінчили навчальний рік 
в цих гуртках слухачі тт. Ко
черга, Тищенко, Жуковська 
(міськзмішторг), Дяченко і Хар- 
кевич (брикетна фабрика), Бі
лий, Гнатенко, Горбатий і Дей- 
нега (рудоремонтний завод) і ін
ші.

45 комсомольців з числа ак
тивних слухачів гуртків і політ- 
шкіл рекомендовані кандидата
ми в члени ВКП(б).

Однак, не всі гуртки і політ- 
іпколи виконали учбову про
граму. В комсомольських органі
заціях Семенівського монтажного 
управління (секретар комітету 
т. Філатов) та будівельних уп

равлінь Семенівського тресту 
(секретарі комітетів тт. Лапкін 
і Бурлака), Байдаківської бри
кетної фабрики (секретар т. Бу- 
лах) гуртки політосвіти працю
вали незадовільно, внаслідок 
чого до кінця навчального року 
по суті розпалися.

Причина поганої роботи цих 
гуртків криється в тому, що се
кретарі комсомольських ор
ганізацій не приділяли належ
ної уваги навчанню комсомоль
ців і молоді, не контролювали і 
не керували цією важливою ді
лянкою роботи. Не менша вина 
в цьому і керівників комсомоль
ських політгуртків і політпікіл. 
Пропагандисти тт. Мартинов, 
Нюнько, ІПемет, Бойко, Королен- 
ко, Потапенко та Морошко не від
відували семінарів при міськкомі 
комсомолу, не поповнювали сво
їх політичних знань і тому за
няття проводили на низькому 
ідейному рівні.

Міський комітет ЛКСМУ і, 
зокрема, його відділ пропаганди 
і агітації не добилися закріп
лення сталого складу пропаган
дистів за гуртками. Тричі, на
приклад, змінялись пропагандис
ти в гуртках в енергомонтажно- 
му управлінні та деяких буді
вельних управліннях Семенів
ського тресту.

Значні, недоліки, що мали міс
це у політичному навчанні моло
ді, « наслідком того, що деякі 
секретарі комсомольських орга
нізацій несерйозно підійшли до 
визначення форм навчання, не 
зважили. на загальноосвітні 
знання і політичну підготовку 
комсомольців та на їх бажання.

Готуючись до нового навчаль
ного року в сітці комсомольської 
політичної освіти, міськком 
ЛКСМУ намітив конкретні захо
ди для усунення минулорічних 
помилок і недоліків.

Зараз на зборах первинних ор
ганізацій комсомольці обговорю
ють питання підготовки до ново
го навчального року.

Завдання полягає в тому, щоб 
на основі виявлених недоліків 
забезпечити в новому році висо
кий ідейно-політичний рівень 
навчання комсомольців.

0. Шевченко,
секретар міськкому ЛКСМУ.

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

За повне виконання зобов'язань 
у соціалістичному змаганні 

З наради в міськкомі КП(б)У
9 липня в міському комітеті 

партії відбулася нарада госпо
дарників, керівників партійних 
і профспілкових організацій під
приємств тресту «Олександрія- 
вугілля». На нараді обговорюва
лось питання про хід виконання 
соціалістичних зобов’язань, взя
тих на честь Дня шахтаря.

З повідомленням виступив ке
руючий трестом «Олександрія- 
вугілля» т. Альошин.

Всі підприємства, за винят
ком Байдаківської брикетної 
фабрики, успішно виконали план 
першого півріччя. Керівники 
Байдаківської фабрики не зуміли 
мобілізувати колектив на бороть
бу за краще використання об
ладнання, підвищення продук
тивності барабанів, пресів і ін
ших механізмів.

Тут незадовільно розгорнуте 
соціалістичне змагання, не по
ширюється досвід передовиків 
та кращих стахановців.

Серйозні недоліки мають місце 
в діяльності шахти А» 3. Колек
тив підприємства не добився 
чіткої ритмічної роботи всіх гір
ничих дільниць, високої куль
тури виробництва.

Між шахтами А? 2 і .А® 3 ук
ладено договір на соціалістичне

ТЕ, ПРО ЩО ЗАБУВАЮТЬ
На шахті А: 3 є всі умови не 

тільки для виконання, але й пе
ревиконання плану. Тут достат
ня кількість робітників, механі
змів, сприятливі геологічні умови. 
Однак, підприємство працює рив
ками. Один день план видобутку 
вугілля виконується на 102 — 
104 проценти, а другий — на 
85 — 90 процентів. На шахті 
допускається перевитрата фонду 
зарплати, лісоматеріалів, елек
троенергії.

Причиною такої непланомірної 
роботи є те, що у нас не див
ляться вперед, відсутня пра
вильна, глибоко продумана орга
нізація праці.

Серед керівників шахти скла
лась думка, що дільниця А» З 
відстає через погані геологічні 
умови. Справа ж зовсім в інпю- 

1 му. Якби гірникам створили нор

змагання. Однак цей договір не 
перевіряється. Гірники не зна
ють, як він виконується.

На ряді підприємств партійні 
і профспілкові керівники не при
діляють належної уваги питан
ням організації соціалістичного

• змагання, не надають оператив
ної допомоги відсталим дільни
цям, бригадам, окремим робітни
кам, миряться з недоліками на 
виробництві.

Тов. Альошин вказав на шля
хи піднесення роботи підпри
ємств тресту, поліпшення всіх 
техніко-економічних показників.

Начальник Байдаківського вуг
лерозрізу т. Філоненко, говорячи 
про хід соціалістичного змагання 
на честь Дня шахтаря, розповів 
про заходи, які вживає колектив 
для повного виконання взятих 
зобов’язань. Разом з тим він під
креслив, що на роботі дільниць 
позначається погане матеріаль
но-технічне постачання.

Головний інженер Олексан
дрійської брикетної фабрики 
т. Лопата підкреслив, що успіш
ній роботі підприємства сприяє 
соціалістичне змагання, творча 
співдружність стахановців і ін
женерно-технічних працівників. 1 

мальні умови для роботи, то во
ни б давали на добу не 210 тонн 
вугілля, а 300 і більше.

Про те, що дільниця А: З має 
можливості працювати з пере
вищенням графіку, свідчить хо
ча б такий факт. 8 липня вона 
виконала план, видавши додат
ково 38 тонн вугілля. Окремі на
валовідбійники, як тт. Надто
чнії, Сохин, Гребельников, Бє- 
лов виробили від 135 до 190 
процентів норми. Високих показ
ників ми досяглії тому, ІЦО в 
цей день забезпечили нас лісо
матеріалом, порожняком.

Але так буває дуже рідко. Ча
стіше ми простоюємо. Зміна гір
ничого майстра т. Сизова 1 лип
ня простояла через відсутність 
лісоматеріалу 3 години 40 хви
лин, 2 — 2 години 50 хвилин, 
З — 2 години 20 хвилин, чет-

Начальник шахти А® 3 т. Пан- 
чищенко заявив, що вугільники 
ліквідують недоліки, доб’ються 
чіткої, ритмічної роботи всіх 
дільниць.

Секретар міського комітету 
партії т. Ат;чои зупинився на 
питання*- виконання липневого 
плану і соціалістичних зобіуі’^ 
зань, прийнятих до Дня ійахта- 
ря.

Головне завдання керівників 
підприємств полягає в тому, щоб 
добитись здійснення слова, да
ного учасниками змагання. Тре
ба створити всім робітникам такі 
умови, щоб вони виконували свої 
зобов’язання.

Партійні і профспілкові орга
нізації зобов’язані ширше роз
горнути соціалістичне змагання 
і масово-політичну роботу, спря
мовуючи з’у-ь. *йі всіх вугільїщ- 
ків на те, щоб новими виробник 
ними перемогами зустріти День 
шахтаря.

На нараді виступили також 
директор Байдаківської брикет
ної фабрики т. Філатов, головний 
інженер заводу «Червоний ли
варник» т. Цибуленко, началь
ник відділу технічного поста
чання тресту «Олександріявутіл- 
ля» т. Куделя.

НА ШАХТІ
і вертого липня З години.

Коли ж доставили кріпильний 
ліс, то виявилось, що він не 
стандартний. Замість 2 метрів 
20 сантиметрів він був 2 метри 
50 сантиметрів. Довелось безпо
середньо в лаві його заготовля
ти.

В минулому році серед гірни
ків йшла наполеглива боротьба 
за графік циклічності. Деякі ла
ви добились циклу на добу. Нині 
про цей прогресивний метод ро
боти майже забули. Не дивно, 
що лава А» 38 циклується за 
три — чотири доби.

Керівники шахти зобов’язані 
створити всім гірникам умови 
для виконання соціалістичних 
зобов’язань, взятих на честь 
шахтарського свята.

Ф. ГОРІН, 
робітник шахти А: 3.

Рішення Всесвітньої Ради Миру
Закінчила роботу Надзвичай

на сесія Всесвітньої Ради Миру 
в Берліні. Па сесії прийняті важ
ливі рішення, що виражають во
лю сотень мільйонів прихильни
ків миру і мають величезне між
народне. значення.

Всесвітня Рада Миру прийня
ла звернення до урядів чотирьох 
великих держав і до всіх народів 
щодо німецької проблеми, резо
люцію про боротьбу проти ремі
літаризації Японії і за демокра
тичну Японію, резолюцію про 
припинення війни в Кореї і ві
дозву про скликання в грудні 
цього року конгресу народів на 
захист миру. Всесвітня Рада Ми
ру затвердила тДкож текст зак
лику «Проти бактеріологічної 
війни», який був прийнятий 1 
квітня 1952 року на засіданні 
бюро Всесвітньої Ради Миру в 
Осло.

Звичайний перелік документів 

показує, що в центрі уваги Над
звичайної сесії Всесвітньої Ради 
Миру стояли важливі міжнародні 
проблеми.

Особлива увага в роботі Над
звичайної сесії Всесвітньої Ради 
Миру була приділена німецькому 
питанню — одному з найваж
ливіших питань в сучасних між
народних відносинах. В своєму 
зверненні до урядів Сполучених 
Штатів Америки, Франції, Ве
ликобританії і СРСР і до всіх 
народів світу Всесвітня Рада Ми
ру нагадує про особливу відпові
дальність чотирьох великих дер
жав у питанні про мирне врегу
лювання німецької проблеми. В 
зверненні вказується, що сепа
ратні угоди, укладені в- Бонні і 
Парижі між СІНА, Францією і 
Великобританією, з одного боку, 
і боннськими властями, з другого, 
несуть у собі відродження мілі

таризму і фашизму, поглиблюють 
розкол Німеччини.

Виражаючи життєві інтереси 
мільйонів чоловіків і жінок усьо
го світу, Всесвітня Рада Миру в 
своєму зверненні заявляє:

«Всесвітня Рада Миру вважає 
найкращим рішенням —негайне 
скликання конференції чотирьох 
держав, метою якої буде прийня
ти всі рішення для мирного вре
гулювання німецької проблеми.

Вона вважає найкращим рі
шенням, щоб німецький народ 
самостійно, шляхом вільних ви
борів, здійснив свою єдність і 
створив у себе уряд, який укла
де мирний договір з усіма держа
вами, проти яких вела війну гіт
лерівська Німеччина.

Цей договір повинен буде виз
нати за об'єднаною, демократич
ною, незалежною і миролюбною 

Німеччиною її право на сувере
нітет».

Всесвітня Рада Миру вислов
лює впевненість у тому, що, 
об’єднавши всі свої сили, народи 
зможуть перешкодити ратифіка
ції сепаратних угод, добитись 
скликання конференції чоти
рьох держав з тим, щоб вона за
кінчилася мирним розв’язанням 
німецького питання, яке відпові
дало б як інтересам їх власної 
безпеки, так і національним ін
тересам німецького народу.

Звернення Всесвітньої Ради 
Миру адресоване не тільки до 
урядів чотирьох держав, але й 
до народів усіх країн. Воно звер
нуте до профспілок, партій, ор
ганізацій, церков, особливо в 
Німеччині, Англії, Франції, Іта
лії, скандінавських країнах і в 
усіх країнах, що межують з Ні
меччиною. Звернення адресоване 
до підростаючого покоління і до 
всіх, хто усвідомлює небезпеку 
війни і бажає запобігти цій не
безпеці.

Велика увага в рішеннях Над
звичайної сесії Всесвітньої Ради 
Миру приділена мирному роз
в’язанню японського питання. В 
резолюції про боротьбу проти 
ремілітаризації Японії і за демо
кратичну Японію Всесвітня Рада 
Миру вказує, іцо сан-францісь- 
кип договір, підписаний під 
тиском Сполучених Штатів Аме
рики, і японо-американські уго
ди, що випливають з цього дого
вору, являють собою небезпеку 
для мирного розвитку не тільки 
японського народу і народів Азії, 
і Тихого океану, але також на
родів решти світу.

У зв’язку з цією небезпекою 
поширення війни в Азії, гово
риться в резолюції, Всесвітня 
Рада Миру вважає, що сан-фран- 
ціський договір і угоди, які з 
нього випливають, незаконні, бо 
в них не взяті до уваги міжна
родні угоди; вони повинні бути 
замінені справжнім договором,
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Продуктивно використовувати прості збиральні 
машини, включати в жнива комбайни

Будови комунізму- 
всенародна справа

Повторюють торішні помилки
Пленум ЦК КП(б)У в своїй 

постанові «Про підсумки весня
ної сівби і заходи по догляду за 
посівами, підготовці і проведен
ню збирання врожаю зернових 
та інших сільськогосподарських 
культур у 1952 році» зобов’я
зав керівників колгоспів і рад
госпів своєчасно розгорнути зби
вальні роботи, починати косови
цю простими збиральними маши
нами вибірково, це чекаючи до
стигання великих масивів.

Рішення Пленуму стали боно
вою програмою дій для багатьох 
керівників колгоспів. Вибірково 
включившись до збирання вро
жаю, хлібороби артілі імені 18 
партконференції уже тиждень 
косять хліб. Близько 200 гекта
рів скошено озимини в артілі 
імені Ворошилова.

Проте в колгоспі імені Хрущо
ва неприпустимо Зволікають ко- 

ЧИіпцю достиглого хліба, не вп- 
’кориетовують простих збираль
них машин, укладаючись лише 
на комбайни.

Кожному колгоспу—
Колгоспи району розгортають 

збирання врожаю зернових куль
тур. Разом з збиранням загаль
них масивів треба особливу ува
гу приділити своєчасній і якіс
ній косовиці насінньових діля
нок, які забезпечують потребу 
колгоспів у посівному насінні.

Тому зараз необхідно повніс
тю очистити насінники від бу
р’янів та відокремити від основ
ної культури домішки інших 
культур.

Збирання врожаю з насінньо- 
вих ділянок треба провадити ок
ремо від урожаю товарних посі
вів (бажано комбайнами), негай
но обмолотити його, не допус
каючи подрібнення зерна. Обмо
лочене посівне зерно передається 
на збереження комірникові по 
акту, а зразки його надсилають
ся для аналізу до контрольно- 
насінньової лабораторії.

Зберігати посівне зерно слід в 
добре підготовленних, знезара
жених насінньосховищах.

Проте, в колгоспах імені Пози 
Люксембург (голова т. Пилипен- 

підписаним всіма заінтересовани
ми державами. Цей договір пови
нен обумовити виведення всіх 
окупаційних військ і заборону 
створювати іноземні воєнні бази 
в Японії, суверенітет японського 
народу і необхідність його роз
витку в обстановці демократії і 
миру.

Всесвітня Рада Миру вітає ге
роїчну боротьбу японського на
роду за мир, незалежність і де
мократію, проти сил мілітаризму 
і війни. Рада Миру закликає всі 
інші народи Азії і Тихого океану 
підтримати боротьбу японського 
народу, докласти найбільших зу
силь для мобілізації сил миру і 
демократії з метою скликання 
конгресу прихильників миру 
країн Азії і Тихого океану.

В мирному розв’язанні япон
ського питання заінтересовані 
всі миролюбні народи.

Одностайну підтримку всіх 
миролюбних народів зустріне ре
золюція Всесвітньої Ради Миру

Як і в нанколінпііх колгоспах 
тут можна було вибірково коси
ти хліб ще кілька днів тому. Але 
голова правління т. Тараненім 
не бачить стиглих ділянок. Весь 
хліб на його думку і досі «зеле
ний».

В той час, крли Тараненко 
зволікає збирання, хлібороби 
стривожені за долю врожаю.

Колгоспник т. Козинець роз
повідає, що пшениця воскової 
стиглості є на багатьох ділян
ках.

Таку ж думку висловив і за
відуючий господарством артілі 
т. Мартишок.

Торік подібні «зелені настрої» 
керівників призвели до того, що 
колгосп провадив косовицю хлі
бів понад два місяці і допустив 
великі втрати зерна.

Правління артілі, як видно, 
не зробило ніяких висновків з 
минулорічних серйозних поми
лок, повторює їх.

0. Бузинник.

високоякісне насіння
ко), імені 12-річчя Жовтня (го
лова т. Груша), «Перше травня» 
(голова т. Білоус) та деяких ін
ших насінньосховища не підго
товлені.

На насінньових ділянках піз
ніх культур зараз необхідно по
силити догляд за посівами—про
довжувати розпушування між
рядь, провадити підживлення та 
додаткове штучне запилення та
ких культур, як кукурудза, со
няшник, гречка; провести па
синкування та видалення хворих 
рослин кукурудзи, своєчасно 
зривати чоловічі суцвіття на 
рядках кукурудзи сорту «Дні

пропетровська» на площах, де 
вирощується гібрідне насіння.

Почесний обов'язок хліборобів 
— виростити і зібрати на на
сінньових ділянках високий уро
жай добірного зерна, своєчасно 
очистити і перевірити його на 
посівні якості і добре зберегти 
до початку сівби.

В. Варваркін, 
агроном, начальник рай- 
держінспекції по якості на
сіння.

про припинення війни в Кореї. 
Щоб покласти край мукам корей
ського народу і зберегти мир, 
Всесвітня Рада Миру закликає 
всі народи вимагати: негайного 
припинення воєнних дій шляхом 
підписання перемир’я на основі 
поважання міжнародного права і 
звичаїв; ратифікації і додержан
ня всіма країнами Женевського 
протоколу 1925 року, що забо
роняє застосування засобів бак
теріологічної війни.

«Досягнення цих найближчих 
цілей, —вказується в резолюції, 
— дозволить встановити міцний 
мир у Кореї шляхом мирного і 
справедливого врегулювання, по
важання вільно виявленої волі 
корейського народу і виведення 
з його території іноземних 
військ».

Все миролюбне людство гнівно 
протестує проти страхітливих 
злодіянь американських інтер
вентів у Кореї, які стали на 
шлях гітлерівської тиранії, на 
шлях кривавого розбою. Совість

Передовими 
збирання 
врожаю

Наслідуючи приклад передо
вих колгоспів району, до косо
виці озимої пшениці приступили 
хлібороби артілі імені Калініна.

Серед колгоспників з перших 
днів розгорнулось соціалістичне 
змагання за стислі строки і 
якісне збирання.

Високих виробітків добиваю
ться жаткарі Микола Савчук та 
Микола Иономаренко. З'а непов
ний робочий день вони скосили 
6 гектарів пшениці при завданні 
4,5.

Весь скошений хліб слідом під
грібається, зв’язується в снопи 
і складається в копи.

В. Руденко, 
колгоспниця.

$ «
Розпочали збирання хліба кол

госпники Бандурівської артілі 
імені Сталіна. За половину ро
бочого дня тут скосили (і гекта
рів жита.

Відзначився на косовиці жат
кар Петро Давніченко. За кіль
ка робочих годин він зібрав 2,5 
гектара хліба.

0. Цюня.

Утримувати 
посіви 

в чистому стані
Настали жнива. А в колгоспі 

«Заповіт Леніна» ще залишає
ться ряд невідкладних робіт по 
обробітку посівів.

У другій рільничій бригаді 
т. Святця, наприклад, стікає 
кілька гектарів цукрових буря
ків, бо проривку їх не закінчено. 
Не проведено і перевірки рослин 
на 28 гектарах.

Густо заросли бур’янами та
кож картопля, кормові гарбузи, 
цибуля, баштан, просо.

Правління колгоспу не вжи
ває заходів для поліпшення дог
ляду за посівами.

С. Гетьманець.

народів не може примиритись з 
винищенням мирного населення, 
вбивствами військовополонених, 
варварськими бомбардуваннями 
міст і сіл, застосуванням нелюд
ських засобів винищення — 
бактеріологічної зброї, отруйних 
речовин і напалму. Війна в Ко
реї з тими жорстокостями, яки
ми вона супроводиться, є сер
йозним попередженням усім на
родам світу. Тільки енергійні со
лідарні дії прихильників миру в 
усьому світі здатні приборкати 
агресора і покласти край війні в 
Кореї.

З глибоким задоволенням ■ зус
трінуть всі миролюбні народи 
відозву Всесвітньої Ради Миру 
про скликання конгресу народів 
на захист миру, який відкриєть
ся 5 грудня 1952 року у Відні.

«Продовження війни в Кореї, 
— говориться в цій відозві, — 
застосування зброї масового зни
щення, відродження німецького 
і японського мілітаризму, методи 

І насильства проти незалежності

БІЛОРУСІЯ—ВЕЛИКИМ БУДОВАМ
Па залізницях і водних магі

стралях Білорусії йдуть вантажі 
для великих будов комунізму. 
Трудящі республіки достроково 
виконують почесні замовлення, 
відправляють будівникам най
більших гідроелектростанцій і 
каналів машини, верстати, бар
жі, дебаркадери, ліс.

Великий вклад вносять авто
мобілебудівники. Автомобілі - са
москиди Мінського заводу успіш
но працювали на спорудженні

МОДЕЛЬ ТАХІА-ТАШСЬКОГО ГІДРОВУЗЛА
ТАШКЕНТ. На гідротехнічно

му полігоні середньоазіатського 
науково - дослідного інституту 
іригації закінчене спорудження 
діючої моделі Тахіа-Ташеького 
гідровузла. Модель являє собою
ділянку Аму-Дар’ї в районі гід-

ПРОБНИЙ ПУСК ДРУГОГО АГРЕГАТУ 
ЦИМЛЯНСЬКОЇ ГЕС

Кілька днів тому на Цимлян- 
ській ГЕС закінчився монтаж 
другого гідроагрегату.

5 липня гідроагрегат був пу
щений для роботи на холостому 
ходу. Почались випробування 
всіх механізмів. Після випробу
вання агрегат № 2 буде вклю
чено в сітку на паралельну ро

ВИСОКОЯКІСНИЙ ЦЕМЕНТ—КАХОВСЬКІЙ ГЕС
7 липня дніпродзержинські 

цементники на 25 днів раніше 
строку завершили виконання за

ГРАНІТ ДЛЯ ВЕЛИКИХ БУДОВ
Понад 150 родовищ голубого, 

рожевого, сірого і чорного гра
ніту залягають на території Жи
томирської області. Цей краси
вий і міцний будівельний мате
ріал направляється в усі кінці 
країни.

МАШИНА ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ ЛІНІЇ 
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ КУЙБИШЕВ-МОСКВА

Для спорудження лінії елек
тропередачі Куйбишев— Москва 
конструктори Ленінградського до
слідного заводу механізації енер
гогосподарства створили проект 
і модель нової оригінальної ма
шини.

Машина буде виконувати ві

націй пробуджують тривогу в 
усіх людей, навіть тих, які досі 
не відчували небезпеки війни.

Народи багатьох країн почи
нають усвідомлювати небезпеку 
бути втягнутими послідовними 
етапами в загальну війну, неза
лежно від їх волі».

•V відозві Всесвітньої Ради 
Миру підкреслюється необхід
ність активної підготовки всіх 
прихильників миру до конгресу 
народів на захист миру. Співро
бітництво всіх сил миру можли
ве і необхідне, щоб зберегти і 
зміцнити мир. Всесвітня Рада 
Миру закликає чоловіків і жінок 
всіх переконань і вірувань оби
рати своїх представників на цю 
велику асамблею, на якій воля 
народів до миру знайде свій но
вий могутній вияв.

Відозва про скликання кон
гресу народів на захист миру 
буде почута в усьому світі, дій
де до свідомості нових мільйонів 
людей доброї волі. Про це свід
чать численні вітальні телегра

Волго-Доиського каналу і Цим
лянського гідровузла. Зараз ба
гато цих машин на будівельних 
площадках Сталінградської і 
Куйбишевської ГЕС. Потужні 
машини завоювали добру славу.

З Могильова будовам комуніз
му відправляються електромотори 
і локомобілі. Могильовські локо
мобілі працюють зараз на будів
ництві Південно-Українського і 
Північно-Кримського каналів.

ровузла. Точно відтворено русло 
•ріки, її водний режим.

Модель дозволить ученим про
вести дослідження різних варі
антів схем Тахіа-Ташеького гід
ровузла.

боту з системою «Ростовенерго».
Серед монтажників розгорну

лося змагання за дострокове за
кінчення роботи на третьому аг
регаті. Вже встановлено 150- 
тонне • робоче колесо турбіни. 
Успішно йде монтаж генератора, 
трубопроводу та інших вузлів 
агрегату.

мовлення будівництва Каховеь 
кої гідроелектростанції на виго 
товлення 500 тонн цементу ви 
сокої марки.

Цими днями Лозниківське 
кар’єроуправління відправило 12 
вагонів з гранітом для оформ
лення набережних Волго-Дон- 
ського судноплавного каналу.

сімнадцять різних операцій: ри
ти прямокутні котловани, вста
новлювати фундаменти і мета
леві опори, монтувати високо
вольтну арматуру і так далі.

Почалось виготовлення агре
гату.

(РАТАУ).

ми і листи, що надійшли і про
довжують надходити на адресу 
Всесвітньої Ради Миру з усіх 
куточків земної кулі.

Запалювані рішеннями Все
світньої Ради Миру, прихильни
ки миру в усіх країнах ще біль
ше підвищать пильність до під
ступів імперіалістичних паліїв 
війни, посилять свою боротьбу 
проти загрози нової світової вій
ни, за мир в усьому світі. Напо
леглива боротьба за перетворен
ня в житття рішень надзвичай
ної сесії Всесвітньої Ради Миру 
об’єднає навколо прапора миру 
нові і нові мільйони людей.

Радянський народ, як і всі 
миролюбні народи, палко схва
лює рішення Всесвітньої Ради 
Миру. Ширше фронт боротьби за 
мир! Мир буде збережений і 
зміцнений, якщо народи візьмуть 
справу збереження миру в свої 
руки і відстоюватимуть його до 
кінця.

(Передова «Правдьі» за 8 
липня).
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Малий фейлетон

Ковбасенко каїться...
В колгоспі імені Жданова про

ходили звітно-виборні збори. Піс
ля доповіді голови артілі т. Ков
басенка виступили члени реві
зійної комісії і колгоспники. 
Вони гостро критикували прав
ління і Ковбасенка за порушен
ня Статуту сільськогосподарської 
артілі.

Ковбасенко виступив потім і 
каявся, дуже каявся та визнавав 
критику «цілком і повністю пра
вильною», аж руку до серця при
кладав — так усердно каявся і, 
звичайно, обіцяв...

Колгоспники повірили... — 
Хто не помиляється, — так роз
судили. Не вірилось їм тоді, що 
Ковбасенко людина непоправна.

Повірили, простили і... поми
лились.

Ще до того, як ото Ковбасенко 
визнавав критику «цілком і пов
ністю правильною» і усердно 
клявся, отой самий Ковбасенко 
дав розпорядження схоже па на
каз: «Засмажити з колгоспної 
птахоферми вісім півнів».

1 смажили вісім... Не сім, а ві
сім півнів — скільки голова на
казали.

Правління артілі з деякими 
«активістами» після зборів ви
пили добре і закусили смажени
ми півнями.

А потім на світ білий з’явив
ся такий акт: «На день виборів 
було взято з птахоферми вісім 
півнів на проведення вечора. 
Після закінчення зборів був со- 
ставлений ужин...».

Як судити по акту про півнів, 
то в «составлений ужин» входи
ли й інші продукти з колгосп

ОКОЗАМИЛЮВАЧІ
Керівникам колгоспу імені 

Карла Маркса здається, що вони 
добре господарюють, навіть тоді, 
коли важливі сільськогосподар
ські роботи недопустимо зволікаю
ться.

Дійсно, за зведеннями, підпи
саним^ головою правління арті
лі т. 'Гкаченком за ЗО червня 
ц. р., колгосп повністю впорав
ся з силосуванням кормів, вико
нав план косовиці сіяних трав, 
закінчив ремонт всіх віялок тощо.

Визначна перемога 
„Шахтаря"

З 6 по 9 липня на Олексан
дрійському міському стадіоні 
проходили футбольні змагання на 
кубок республіканської ради 
добровільного спортивного това
риства «Шахтар», в яких взяли 
участь команди переможці зон:

Олександрія — «Шахтар»,
Київ — гірничий технікум, 
Харків — «Світло шахтаря», 
Львів — збірна райради.
В усіх зустрічах виграла 

Олександрійська футбольна ко
манда «Шахтар» і вийшла пере
можцем змагань.

9 липня, по закінченню зма
гань, в урочистій обстановці 
олександрійським футболістам 
було вручено кубок і вимпел 
республіканської ради добровіль
ного спортивного товариства 
«Шахтар». Учасники команди 
нагороджені грамотами та гро
шовою премією. 

ної комори, звичайно. Бо й 
справді, який же то «составле
ний ужин» з одних півнів.

А незадовго, після похмілля 
мабуть, на півнячому акті Ков
басенко власноручно наклав та
ку резолюцію: «Уключити в 
другий акт при падежі».

По нерозсудливій резолюції 
Ковбасенка виходить, що на пта
хофермі повинен бути обов’язко
во «падіж» птиці, щоб до неї 
приписати й отих засмажених 
покійних півнів.

Смажені півні так роздрату
вали апетит Ковбасенка, що він 
став «составляти ужини» з будь- 
якого приводу і без оного.

Недавно відбулася пишна ве
чірка зі смаженими півнями 
і горілкою з приводу... «випус
ку» 4 класів Педогарської по
чаткової школи(?!).

І чим більше «(•оставляв ужи
нів» Ковбасенко, тим гіршає 
стан на колгоспній птахофермі. 
Багато курей гине, а ті, що в 
живих залишилися, доведені до 
жахливого ста'Иу — ходять об- 
екубені.

Ковбасенко в своїй діяльності 
дійшов до того, іцо без дозволу 
колгоспників, навіть без актів 
вибраковки, розбазарює колгосп
ну худобу. Він реалізував за 
безцінок в живій вазі ЗО голів 
великої рогатої худоби якомусь 
Настусенку з промартілі «Вироб
ник».

Дуже жалкують колгоспники, 
що повірили Ковбасенку. На цей 
раз вони вже йому і не повірять, 
і не простять.

Тарас Шипшина.

Але ці дані не що інше, як 
звичайне окозамилювання.

Жодного кілограма силосу на
справді колгосп це заклав, ли
ше наполовину виконав план 
косовиці трав, значно недовико
нав завдання по підживленню 
цукрових буряків, посіви соняш
ника, кукурудзи тощо вкриті 
бур'янами.

Г. Василенко, 
Г. Маковець, 
колгоспники.

УЗБЕЦЬКА РСР. Колгосп
ники сільгоспартілі імені Мо
лотова Самаркандського райо
ну члени спортивного това
риства „Пахтакор" діяльно го
туються до обласних змагань 
по легкій атлетиці.

Звернення Всесвітньої Ради Миру 
до урядів чотирьох великих держав 

і до всіх народів
БЕРЛІН, 6. (ТАРС). На сесії 

Всесвітньої Ради Миру було прий
нято таке звернення до урядів чо
тирьох великих держав і до всіх 
народів:

Через 7 років після розгрому 
гітлерівського режиму мирний до
говір з Німеччиною ще не укла
дено.

Всесвітня Рада Миру, вислов
люючи сподівання мільйонів жінок 
і чоловіків усього світу, звертає
ться до урядів чотирьох великих 
держав—Сполучених Штатів Аме
рики, Франції, Великобританії і 
СРСР, — які, відповідно до 
Потсдамських угод, взяли на себе 
особливу відповідальність у пи
танні про мирне врегулювання ні
мецької проблеми.

Всесвітня Рада Миру заявляє 
їм, що настав час взяти на себе 
повністю і колективно цю відпо
відальність.

У повній суперечності з цим 
обов'язком сепаратні угоди, укла
дені в Бонні і Парижі 26 і 27 
травня, привели до односторонніх 
заходів. Вони несуть у собі від
родження мілітаризму і фашизму, 
поглиблюють розкол Німеччингг і 
Європи і створюють перешкоди 
для всякого ефективного зусилля 
з метою проведення загального 
роззброєння.

Народи добре знають, що при 
відсутності твердої рішимості до
битись угоди шляхом переговорів 
створюється небезпека війни.

Всесвітня Рада Миру вважає 
найкращим рішенням — негайне 
скликання конференції чотирьох

Резолюція Всесвітньої Ради Миру 
про припинення війни в Кореї

БЕРЛІН, 7. (ТАРС). На сесії 
Всесвітньої Ради Миру була прий
нята резолюція в питанні про при
пинення війни в Кореї. Резолюція 
говорить:

Більше двох років триває в 
Кореї жорстока війна, яка харак
теризується винищуванням мирно
го населення, вбивствами і пога
ним поводженням з військовопо
лоненими, масовими бомбардуван
нями незахиіцених міст, застосу
ванням напалму і отруйних газів.

Всесвітня Рада Миру, ознайо
мившись з поданими па її розгляд 
документами, прийшла до пере
конання, що в Кореї застосову
валась також і біологічна зброя. 
Американські збройні сили мно
жать агресивні дії проти Китаю, 
що створює небезпеку розширен
ня конфлікту: після бомбардувань 
багатьох міст Китаю, після засто
сування біологічної зброї на ки
тайській території, після неодно
разових погроз вдатися до атом
ної зброї—недавні повітряні на
льоти на гідроелектростанції на

Відозва Всесвітньої Ради Миру про скликання 
конгресу народів на захист миру

БЕРЛІН, 7. (ТАРС). Всесвітня 
Рада Миру прийняла таку відозву 
про скликання конгресу народів 
на захист миру:

Продовження війни в Кореї, 
застосування зброї масового зни
щення, відродження німецького і 
японського мілітаризму, методи 
насильства проти незалежності на
цій пробуджують тривогу в усіх 
людей, навіть тих, які досі не від
чували небезпеки війни.

Народи багатьох країн почина
ють усвідомлювати небезпеку бу
ти втягнутими послідовними ета
пами в загальну війну, незалежно 
від їх волі.

Сотні мільйонів чоловіків і жі
нок поставили вимогу про забо
рону зброї масового знищення, 
про строго контрольоване скоро
чення всіх озброєнь і укладення 
Пакту Миру. 

держав, метою якої буде прийня
ти всі рішення для мирного вре
гулювання німецької проблеми.

Вона вважає найкращим рішен
ням, щоб німецький народ само
стійно шляхом вільних виборів 
здійснив свою єдність і створив у 
себе уряд, який укладе мирний 
договір з усіма державами, проти 
яких вела війну гітлерівська Ні
меччина.

Цей договір повинен буде виз
нати за об'єднаною демократич
ною, незалежною і миролюбною 
Німеччиною її право на сувере
нітет.

Цей договір, в силу якого Ні
меччина візьме на себе зобов'я
зання не вступати ні в яку воєн
ну коаліцію, визначить умови і 
строки евакуації іноземних окупа
ційних військ. Він сприятиме та
кож тому, щоб народи Європи 
самі вирішили свою дальшу долю 
в обстановці безпеки, співробіт
ництва і поважання їх незалеж
ності.

Звертаючись до урядів чотирьох 
великих держав, Всесвітня Рада 
Миру в той же час звертається 
також і до народів усіх країн. 
Вона вітає великий рух в громад
ській думці і різні заходи, що 
розвиваються незалежно від кор
донів і різниці ідей або віроспо
відань проти небезпеки, яку вик
ликали б собою ратифікація і ви
конання угод, укладених в Бонні 
і Парижі.

Вона запевняє в своїй підтрим
ці пильних і сміливих жінок і чо
ловіків, які в усіх країнах, і зок

ріці Ялуцзян, що постачають 
струм промисловості Північно- 
Східного Китаю, є навмисною 
провокацією, розрахованою на те. 
щоб утруднити укладення пере
мир'я.

За ті методи ведення війни, які 
американське військове команду
вання застосовує в Кореї, і за 
постійні перешкоди, ІЦО чиняться 
розвиткові переговорів про пере
мир'я, несуть відповідальність не 
тільки Сполучені Штати, але й 
уряди всіх країн, які підтримують 
незаконне втручання Об'єднаних 
націй у внутрішній конфлікт у 
Кореї і які поставили свої зброй
ні сили під владу американського 
верховного командування, дії 
якого, здійснювані від імені ООН, 
несумісні з мирними цілями, про
голошеними в її Статуті.

Щоб покласти край мукам ко
рейського народу і зберегти мир, 
Всесвітня Рада Миру закликає всі 
народи вимагати:

В парламентах, у профспілках, 
у політичних, соціальних і релі
гійних організаціях розвиваються 
нові настрої, сприятливі для збе
реження миру. Співробітництво 
всіх цих сил можливе і необхідне, 
щоб змінити хід подій і забезпе
чити мир.

5 грудня 1952 року у Відні від
криється конгрес народів на за
хист миру. Народний опит винят
кового розмаху забезпечить під
готовку до нього в усіх країнах.

Чоловіки і жінки всіх переко
нань і вірувань, зустрічайтесь! 
Обговорюйте! Шукайте рішень! 
Обирайте ваших представників 
на цю велику асамблею.

Треба, щоб ваша воля до миру 
знайшла свій вияв. 

рема в Німеччині, проявляють 
прагнення до об'єднання своїх 
зусиль для того, щоб відбити цю 
небезпеку; які вимагають звіту 
від своїх правителів, керівників 
або членів парламентів, іцо взяли 
на себе відповідальність за рати
фікацію цих договорів.

Всесвітня Рада Миру урочисто 
заявляє, що для того, щоб без 
прогаяння розвивалась ефективна 
діяльність, необхідне співройіт- 
ництво між усіма людьми.

Вона звертається до профспілок, 
партій, організацій, церков, особ
ливо в Німеччині, Англії, Франції, 
Італії, скандінавських країнах і в 
усіх країнах, що межують з Ні
меччиною; вона звертається до 
підростаючого покоління, майбутнє 
якого назавжди було б погублене 
війною. Вона звертається до всіх, 
хто усвідомлює небезпеку, яка 
нависла над домівками всіх людей 
в усьому світі, до всіх, хто вва
жає, що катастрофа не є немину
чою і що серйозність теперішньо
го моменту, вимагає найбільшої 
віри в зДгй9*»хь народів догово
ритись і знайти форми спіЛИГих 
дій.

Об'єднавши всі свої сили, наро
ди зможуть у найближчі місяці 
перешкодити ратифікації сепарат? 
них угод, добитися скликання 
конференції чотирьох держав з 
тим, щоб вона закінчилась мир
ним розв'язанням, що відповідало 
б як інтересам їх власної безпе
ки, так і національним інтересам 
німецького народу.

1. Негайного припинення воєн
них дій шляхом підписання пере
мир'я на основі поважання між
народного права і звичаїв; підпи
сання цього перемир'я залежить 
зараз тільки від відмови амери
канської делегації від її невип
равданих вимог у питанні про 
репатріацію військовополонених.

2. Ратифікації і додержання 
всіма країнами Женевського про
токолу від 17 червня 1925 року, 
який забороняє застосування за
собів бактеріологічної війни.

Досягнення цих найближчих 
цілей дозволить встановити міц
ний мир у Кореї шляхом мирно
го і справедливого врегулювання, 
поважання вільно виявленої волі 
корейського народу і виведення з 
його території іноземних військ. 
Війна в Кореї з тими жорстокос- 
тями, якими вона супроводиться, 
і з застосуванням зброї масового 
знищення, є серйозним поперед
женням усім народам світу.

Конгрес народів на захист ми
ру об'єднає для досягнення цілей, 
які будуть визначені спільно, лю
дей всіх напрямів і угруповання 
або асоціації всякого роду, які 
хочуть забезпечити роззброєння, 
безпеку і національну незалеж
ність, вільний вибір свого образу 
життя і ослаблення напруженості 
міжнародних відносин.

Конгрес народів на захист миру 
об'єднає всіх тих, хто хоче, щоб 
дух переговорів восторжествував 
над рішеннями, основаними на 
силі.

Мир може бути врятований!
Мир повинен бути врятований!

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

2?

БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРЯВДЯ

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХІІІ-й
"_№83?376Ї)’"

Неділя
13 

липня 
1952 р.

•---------------
Ціна 15 коп.

У Раді Міністрів Союзу РСР

Про відкриття Волго-Донського
судноплавного каналу

1952 років

судноплав-
101 кіло-:

шлю-

стосуванням потужних і високо
продуктивних машин і механіз
мів вітчизняного виробництва.

У процесі будівництва розв’я
зано ряд важливих наукових і 
технічних проблем в галузі гід
ротехніки: будівництво великих 
гідротехнічних споруд у склад
них геологічних умовах, швид
кісний намив земляної греблі, 
широке застосування грунтового 
водозниження та інші.

На будівництві виросли нові 
кваліфіковані кадри робітників 
— екскаваторників, скреперис
тів, гідромеханізаторів, кранов- 
щиків, монтажників, бетонників, 
арматурників, а також інжене
рів і техніків, які забезпечили 
високу продуктивність праці.

Заводами і монтажними орга
нізаціями Міністерства електро
станцій, Міністерства важкого 
машинобудування, Міністерства 
електропромисловості, М і иістер- 
ства машинобудування і прила
добудування, Міністерства буді
вельного і шляхового машинобу
дування, Міністерства транс
портного машинобудування, Мі
ністерства будівництва підпри
ємств важкої індустрії, Мініс
терства шляхів, Міністерства бу
дівництва підприємств машино
будування та інших міністерств 
виконані 
товленню 
струкцій, 
вання.

Завершення робіт по будівниц
тву Волго - Донського судно
плавного каналу, що провадились 
згідно з рішеннями Ради Мініс
трів СРСР і ЦК ВКІ1(б), забезпе
чило з’єднання Білого, Балтій
ського і Каспійського морів з 
Азовським і Чорним морями в 
єдину воднотранспортну систему 
і дозволило в 1952 році присту
пити до перевозок масових ван
тажів — вугілля, лісу, цементу, 
нафти, хліба по цій системі.

Рада Міністрів СРСР також 
відзначила, що здійснення будів
ництва Цимлянського гідровузла 
з величезним водоймищем і гід
роелектростанцією, а також, го
ловної ділянки Донського магіс
трального каналу, Нижнє-Дон- 
ського і Азовського розподільних 
каналів забезпечує в 1952 
зрошення першої черги в 
тис. гектарів посушливих
мель в Ростовській області і за
безпечує в дальшому у встанов
лені строки зрошення ще 650 
тисяч і обводнення 2 мільйонів 
гектарів земель у посушливих і 
напівпустинних районах Ростов
ської і Сталінградської областей 
на базі використання водних ре
сурсів ріки Дону і дешевої елек
троенергії.

Рада Міністрів Союзу РСР по
становила:

великі роботи по виго- 
і монтажу металокон- 
механізмів та устатку-

греблі 
го-

Рада Міністрів СРСР розгля
нула рапорт будівників Волго- 
Донського судноплавного каналу 
і висновок Урядової комісії на 
чолі з головою комісії т. Соколо
вим К. М. по прийманню споруд 
Волго - Донського судноплавного 
каналу і встановила, що завдан
ня Уряду по будівництву і вве
денню в експлуатацію Волго- 

•^Дхінського судноплавного каналу, 
Цимлянської гідроелектростанції 
і споруд для зрошення першої 
черги в 100 тис. гектарів по
сушливих земель у Ростовській 
області виконано у встановлений 
строк.

Протягом 1949 — 
збудовані:

а) Волго-Донський 
ний канал довжиною
метр з 13 судноплавними 
зами, 3 насосними станціями, 13 
греблями і дамбами, 7 водоски
дами і водоспусками, 2 аварійно- 
ремонтними загородженнями, 8 
мостами, поромними переправа
ми, зупинними Пунктами, прис
танями і приканальним автомо
більним шляхом довжиною 100 
кілометрів;

б) Цимлянський гідровузол у 
складі земляної греблі довжиною 
12,75 кілометра, водозливної бе
тонної греблі довжиною 495,5 
метра, гідроелектростанції, 2 
судноплавних шлюзів, судно
плавного каналу між шлюзами 
довжиною 4,9 кілометра, аван
порту, головної іригаційної спо
руди, а також залізничного і 
шосейного переходів по греблі;

в) Донський магістральний 
зрошувальний канал від головної 
водозабірної споруди в
Цимлянського гідровузла до 
повної. споруди Нижнє - Донсь
кого розподільного каналу дов
жиною 27 кілометрів, Нижнє - 
Донський розподільний 1 
довжиною 72,9 кілометра, 
ський розподільний канал 
жиною 92,2 кілометра;

г) нові залізничні лінії 
станції Морозовська Сталінград
ської залізниці до Цимлянського 
гідровузла і від Цимлянського 
гідровузла до станції Куберле 
Сталінградської залізниці загаль
ною довжиною 174 км.

На вказаних спорудах вико
нано: земляних робіт (виїмок і 
насипів) в обсязі 152,1 млн. кубо
метрів, залізобетонних і бетон
них робіт — 2,96 млн. кубомет
рів, робіт по кріпленню укосів 
земляних споруд на площі 2,9 
млн. кв. метрів, укладено кам’я
них банкетів, фільтрів і дрена- 
жів 1,6 млн. кубометрів, забито 
металевого шпунта 16 тис. тонн 
і змонтовано 44,4 тис. тонн ме- 
талоконструкцій і механізмів.

Будівництво Волго - Донського 
судноплавного каналу і Цимлян
ського гідровузла здійснено з за-

канал
Азов-

Дов-

від

році
100
зе-

Рада Міністрів СРСР постановила 
відкрити Волго-Донський судноплавний 
канал 27 липня 1952 року.

Указом Президії Верховної Ради СРСР 
Волго-Донському судноплавному каналу 
присвоєно ім‘я В. І. Леніна.

1. Відкрити Волго - Донський 
судноплавний канал у неділю 
27 липня ц. р., забезпечивши з 
цього дня регулярний рух паса
жирських і вантажних суден, а 
також почати експлуатацію 
Цимлянської гідроелектростанції 
і першої черги зрошувальних 
Споруд.

Відкриття Волго - Донського 
судноплавного каналу Рада Мі
ністрів СРСР уповноважила про
вести Міністра річкового флоту 
генерал - директора річкового 
флоту т. Шашкова 3. 0.

2. Зобов’язати Міністерство 
річкового флоту забезпечити ре
гулярний рух пасажирських су
ден по лініях Москва — Ростов 
і Сталінград — Калач, організу
вати приміське сполучення в 
районах Сталінградського, Рос
товського, Цимлянського і Кала- 
чевського портів, а також забез
печити в 1952 році перевозку 
транзитних вантажів і пасажи
рів згідно з затвердженим пла
ном.

3. Забезпечити використання 
електроенергії Цимлянської гід
роелектростанції відповідно до 
раніше прийнятих рішень Уряду 
для потреб зрошуваного
рабства і промисловості, а також 
для електрооранки і комплексної 
механізації трудомістких робіт у 
тваринництві та інших галузях 
колгоспного і радгоспного вироб
ництва.

4. Присвоїти Волго - Донсько
му судноплавному каналу згідно 
з Указом Президії Верховної Ра
ди СРСР ім'я В. 1. Леніна й іме
нувати його — «Волго-Донський 
судноплавний кан. імені 
В. І. Леніна».

10 липня 1952 р.

земле-

Указ Президії Верховної Ради СРСР 
Про присвоєння Волго-Донському 

судноплавному каналу імені В. І. Леніна
Згідно з пропозицією Ради Міністрів СРСР і 

ЦК ВКП (б) присвоїти Волго-Донському судноплав
ному каналу ім'я В. І. Леніна і іменувати його — 
„Волго-Донський судноплавний канал імені В. І. 
Леніна".

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ШВЕРНИК. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. ГОРКІН. 
Москва, Кремль. 10 липня 1952 р.------------ ---------------

Будівництво Сталінградської ГЕС
Перші дні липня були для бу

дівників Сталінградської ГЕС 
початком нового етапу робіт. 
Стала до ладу високовольтна лі
нія електропередачі через Вол
гу, закладено нові підсобні під
приємства. На лівому березі ме
ханізатори, освоївши уральські 
екскаватори, пройшли перші де
сятки метрів траси самопливного 
каналу Волга — Урал.

Біля верхів'я Ахтуби врізає
ться в ріку верхня перемичка, 
споруджувана так званим сухим 
способом, 
мчать по 
скидають 
ка росте, 
чаного острова, в який 
люється по виритій 
траншеї потужний 
«Сталінградський 
виймає грунт з котлована греблі 

будинку гідростанції.
Будівництво на Волзі почалось

і

Потужні самоскиди 
ній від балки Осадної і 
грунт у воду. Перемич- 
наближаючись до ІІес- 

заглиб- 
піонерній 
земснаряд 

1005». Він

ку-

пе- 
не-

замкнути 
котлована, 
6-кілометровий

із спорудження системи потуж
них перемичок, що оточувати
муть величезну територію май
бутнього котлована, з якого тре
ба вийняти кілька мільйонів 
бометрів грунту.

Але перше ніж 
ремичкамн район 
обхідно прорити
Волго -Ахтубинський з’єднуваль
ний канал, щоб підтримати суд
ноплавство між Волгою і Ахту- 
бою. Для прискорення проход
ження в руслі каналу працюють 
зараз чотири земснаряди.

По Цимлянському морю і Вол
го - Донському каналу на 
«Сталінградгідробуд» пливуть 
земснаряди, по залізниці йдуть 
ешелони з демонтованими бетон
ними заводами-автоматами, скре
перами, бульдозерами та іншими 
механізмами.

(ТАРС).

Верхньо-Інгулецька зрошувальна система
Між річками Інгулець і Пів

денний Буг розгортаються ос
новні роботи по будівництву 
Верхньо - Інгулецької зрошу
вальної системи.

Верхньо - Інгулецька зрошу
вальна система дасть дніпровсь
ку воду більш як на 100 тисяч 
гектарів полів Жовтневого і Сні- 
гурівського районів, Миколаївсь
кої області.

На березі Інгульця, 
день від Снігурівки, 
спорудження насосної

Сім потужних відцентрових на
сосів подаватимуть з Інгульця в 
прийомний басейн магістрально
го каналу 34 кубометри води на 
секунду. Звідти вода потече на 
поля по розподільних каналах 
усієї сітки.

В кінці магістрального кана
лу, довжина якого становитиме 
56 кілометрів, поблизу Миколає
ва, в районі селища Широка 
Балка буде споруджено Жовтне
ве водоймище ємкістю більше ,15 
мільйонів кубометрів.

на пів- 
намічено 
станції.

Ростовська область. Цимлянське море в районі робітничого селища 
Цимлянський.

Фото Л. Портера. Прескліше ТАРС.
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Партійне життя

Під знаком більшовицької 
критики недоліків

В складі колективу будівель
ного управління Семенівського 
тресту більша половина молодих 
робітників. Питання виховання 
їх повинно стояти в центрі ува
ги партійної організації.

Саме про це і говорили кому
ністи на звітно-виборних зборах.

.V виступах відзначалось, що 
секретар партбюро т. Сидоренко 
в своїй звітній доповіді обійшов 
мовчанкою питання роботи серед 
молоді. І цс невипадково. Пар
тійне бюро не приділяло цьому 
належної уваги, а звідси — сер
йозні недоліки. Чимало молодих 
виробничників не виконують 
норм, допускають брак, пору
шують виробничу та трудову ди
сципліну.

Агітаційно - масова робота ве
деться від випадку до випадку, 
вона не пов’язується з конкрет
ними виробничими завданнями.

— Рідко коли в гуртожитках 
можна почути бесіду агітатора. 
Після роботи молоді будівельни
ки віддані самі собі, — сказав у 
своєму виступі т. Добрягін. — 
Комітет комсомолу і його секре
тар т. Ланкін відірвався від мо
лоді, а партбюро не вживало ні
яких заходів.

Стахановець т. Дерибас вка
зав, що на будівельних дільни
цях мало займаються підвищен
ням кваліфікації новаків, не до
помагають їм переймати передові 
методи і прийоми праці.

Партійне бюро не цікавилось 
і побутовими умовами молоді, то
му в гуртожитках немає належ
ного порядку. Червоні кутки за
криті. Будівельники позбавлені 
змоги почитати газету, журнал, 
книгу, послухати радіо. А се
кретар комсомольської організа
ції дійшов до того, що з черво
ного кутка забрав додому радіо
приймача.

Про незадовільний етап лек
ційної пропаганди серед молоді 
говорив у своєму виступі кому
ніст т. Бірюков. Він відзначив, 
що партійна організація не зай
малася питанням підготовки 
комсомольців та кращих робітни
ків до вступу в партію. В ком

На звітно-виборних партійних зборах в Олександрійській МТС
Активно пройшли звітно-ви

борні партійні збори в Олексан
дрійській МТС. З доповіддю вис
тупив секретар парторганізації 
т. ІПорін.

В своїх виступах комуністи 
тт. Нечипуренко, Черевко, Тес- 
ленко та інші критикували се
кретаря за серйозні недоліки в 
партійній роботі.

Парторганізація недостатньо 
здійснювала контроль над госпо
дарською діяльністю дирекції

До 300-річчя возз'єднання українського народу 
з великим російським народом

У січні 1954 року народи Ра
дянського Союзу відзначатимуть 
історичну подію — 300-річчя 
возз’єднання українського наро
ду з великим російським народом.

Інститути Академії наук УРСР 
проводять підготовку до ювілею. 
Інститут історії готує видання 
тритомного археографічного збір
ника, в якому, поряд з уже ві
домими, вперше будуть опубліко
вані документи, що зберігаються 

сомольській організації налічує
ться близько половини перерост
ків, більшість з них — стаха- 
новці, передові люди виробницт
ва, які достойні бути в рядах 
нашої партії. Але т. Сидоренко 
всю справу пустив на самоплив.

Комуніст т. Летючий крити
кував партійне бюро за те, що 
воно не контролювало здійснен
ня прийнятих рішень, не переві
ряло, як виконуються партійні 
доручення. Партійне бюро рідко 
обговорювало питання політич
ного навчання комуністів і мо
лоді.
—Дуже мало допомагав в роботі 

відділ пропаганди і агітації 
міськкому партії. Часто ми звер
талися до нього, щоб нам прочи
тали лекцію про міжнародне ста
новище. Але такої лекції і досі 
ми не почули,—сказав комуніст 
т. Сивков.

Багато уваги на зборах приді
лялося питанням піднесення 
боєздатності партійної організа
ції, активізації кожного члена 
партії, піднесення їх ідейно-по
літичного рівня.

Серйозній критиці було підда
но партійне бюро за хиби в пос
тановці партійного навчання ко
муністів, за слабий контроль над 
роботою товаришів, які самостій
но вивчають марксистсько-ленін
ську теорію. Відзначалося, що 
для робітників мало читається 
лекцій про дружбу народів, про 
радянський патріотизм тощо.

В своїх виступах комуністи 
тт. Носовський, Кравченко, Му
ха, Гробман говорили про низь
кий рівень партійно-організацій
ної і партійно-політичної роботи, 
вказували на шляхи ліквідації 
недоліків в діяльності партбюро.

Звітно-виборні збори пройшли 
під знаком критики і самокрити
ки. В прийнятому рішенні намі
чені конкретні заходи для поліп
шення роботи парторганізації, 
піднесення авангардної ролі ко
муністів на виробництві.

Секретарем партійного бюро 
комуністи обрали т. Сидоренка.

Л. Жданова.

МТС. В результаті ремонт зби
ральних машин затягнутий, 
МТС незадовільно підготувалася 
до комбайнового збирання вро
жаю.

Слабо розгорнуті соціалістичне 
змагання та масово-політична 
робота серед механізаторів.

Рішення звітно-виборних збо
рів спрямоване на усунення хиб 
у політичній роботі, поліпшення 
виробничої діяльності МТС.

в Центральному архіві державних 
актів, а також в історичних ар
хівах Києва, Львова, Харкова 
та інших міст. У цих докумен
тах, які охоплюють період з по
чатку ЗО років XVII століття і 
до Переяславської Ради — 
1654 р., відображені культурні 
і економічні зв’язки України з 
Росією, прагнення українського 
народу до возз’єднання з вели
ким російським народом. Готує

Грузинська РСР

Ткібульському вибійникові Рубену Мушкудіані

Признатись, я був дуже 
схвильований твоїм листом. 
Та не тільки я. На шахті веі 
мене питали про те, як поча
лась наша дружба, іцо я га
даю тобі відповісти, радили 
розповісти про нашу шахту, 
і її людей, їх діла. Саме з 
цього я й почну.

Шахта № 2, на якій я 
працюю наваловідбійником — 
краща в тресті «Олександрія- 
вугілля». Немає того дня, щоб 
вона не перевиконала дер
жавний план. В першому пів
річчі додатково до плану на
ми видано на-гора кілька ти
сяч тонн вугілля.

Значних успіхів досягнуто 
в боротьбі за якісні показни
ки. Якщо, наприклад, в ми
нулому році ми дотримува
лись планової собівартості, то 
в нинішньому — тонна ви
добутого вугілля нам обхо
диться на 8 карбованців де
шевше.

Значна робота провадиться 
по підвищенню культури ви
робництва, режиму економії, 
бережливості. В результаті 
правильного використання лі
соматеріалів ми зекономили 
за шість місяців біля 20 ти
сяч карбованців.

Наполегливо впроваджуєть
ся прогресивний метод праці 
— графік циклічності. Треба 
сказати, наслідки непогані. 
Дільниці працюють ритмічно, 
планомірно, злагоджено.

Нині дві зміни зайняті ви
добутком вугілля, а третя — 
підготовчими і ремонтними 
роботами.

Шахта наша — підприєм
ство колективної стахановсь
кої праці. У нас немає жодно-

Дамо більше цегли
— Дамо більше високоякісної 

цегли будовам Олександрії! — 
За це змагаються трудящі це
гельного заводу А» 1, готуючи 
достойну зустріч Дню шахтаря.

Колектив випустив додатково 
до плану першого півріччя понад 
500 тисяч штук цегли.

Закріплюючи здобуті успіхи, 
робітники і інженерно-технічні 
працівники поліпшують вико
ристання обладнання, збільшу
ють вихід цегли з одного кубіч
ного метра каналу печі.

Перед веде зміна, очолювана 
т. Волоком, яка щодня виконує 
завдання на 130—140 процен
тів.

Трудівники заводу з перших 
днів другого півріччя нарощують 
темпи, набагато перевищують 
графік.

С. Петров.

ться до друку також ряд брошур, 
статей, присвячених 300-річчю 
історичної події. Інститут еко
номіки підготовлює видання на
рисів з історії народного госпо
дарства Української РСР.

Президія Академії наук УРСР 
створила спеціальну комісію по 
підготовці до знаменної дати, на 
чолі з президентом Академії на
ук УРСР академіком 0. В. Па- 
ладіним. (РАТАУ)*

★

Дві з половиною норми—такий 

щоденний виробіток токаря авто

транспортної контори тресту „Укр- 

вуглемонтаж“ Федора Бондаренка.

Вступивши в соціалістичне зма

гання на честь Дня шахтаря, ста- 

хановець бореться за нові трудо- 

віїуспіхи.

На знімку: Ф. Бондаренко.

Фото М. Воловика.

Зразки стахановської роботи 
тут показують ковалі тт. Кулі- 
ков, Куліш, Сухацький, слюсар 
т. Яковлев, електрозварник Кар- 
талиш. їх щоденні показники — 
140 — 150 процентів норми.

Колектив 11 дистанції поліп
шує догляд за колійним госпо
дарством, забезпечує чіткий і 
безперебійний рух поїздів.

Д. Авраменко, 
працівник 11 дистанції 

служби колії.

Дорогий друже!
го гірника, який би не вико
нував встановленої норми.

Ми гаряче підхоплюємо, 
втілюємо і поширюємо все 
нове, що народжується в со
ціалістичному змаганні.

Коли донецький шахтар, 
машиніст вугільного комбай
на Тихон Михайлов виступив 
ініціатором складання особис
тих стахановських планів 
підвищення продуктивності 
праці, наваловідбійник Іван 
Осиченко перший в Олексан
дрії підхопив його почин. По
тім приклад передовика на
слідували десятки виробнич
ників.

Від індивідуальних планів 
ми стали переходити до ко
лективних. Це дозволило діль
ниці № 2, якою керує т. Яр- 
молюк, досягти значних тру
дових успіхів.

Зараз на шахті виробіток 
на одного трудящого з 28 
тонн зріс до 35 тонн вугілля. 

Взагалі, друже, повинен то
бі сказати: умови роботи на
шої шахти не ті, що у вас. 
Ми видобуваємо не кам’яне 
вугілля, а буре. З цього ву
гілля па фабриках Олексан
дрії виготовляється новий вид 
палива — брикет.

Наш колектив гірників 
безперервно удосконалює при
йоми і методи праці, поліп
шує використання механіз
мів. Це і дає нам можливість з 
дня на день підвищувати свій 
виробіток. Зокрема я щозміни 
виконую норми на 175—180 
процентів. Заробляю по 3 ти
сячі карбованців. Особливо 
високі заробітки у наваловід
бійника Макара Карпова, крі- 

1 пильника Якова Іванченка,

Готують трудові подарунки 
на честь Дня залізничника

Виробничими подарунками рід
ній Батьківщині готуються від
значити День залізничника тру
дящі 11 дистанції служби колії. 
В ці дні робітники та інженерно- 
технічні працівники докладають 
багато зусиль, щоб додержати 
свого слова.

Особливо напружено працює 
колектив ковальсько - слюсарно
го цеху, який вирішив виконати 
липневий план на 5 днів рані
ше строку. 

посадника Семена Покутньо
го. Вони заробляють до 4 ти
сяч карбованців на місяць.

Шахтарі живуть заможно і 
культурно. На шахті 67 ста- 
хановців зайняті індивідуаль
ним житловим будівництвом.

Великого розмаху набуло 
житлове будівництво в робіт
ничих селищах Перемога і Ди- 
митрове. Тут споруджуються 
десятки нових впорядкованих 
будинків, будинки культури 
вугільників і інші соціально- 
культурні та побутові закла
ди.

Наближається День шахта
ря — велике свято для всіх 
нас. Я, як і ти, Рубен, думаю 
зустріти його новими трудо
вими подарунками: виконан
ням річної виробничої норми.

З особливим піднесенням за
раз працюють вугільники на
шого міста. Вони прагнуть 
дотримати слова, даного това
ришеві Сталіну, добитися пер
шості в соціалістичному зма
ганні з грузинськими шахта
рями.

Думаю незабаром побувати 
у тебе на шахті. Обміняємося 
досвідом, поговоримо про діла, 
плани на майбутнє.

Що ж до твого виклику на 
соціалістичне змагання, то я 
з радістю його приймаю. Хай 
арбітром нашого змагання бу
дуть газети «Більшовицька 
правда» і «Ткібуліс магаро- 
ілі».

Бажаю тобі всього найкра
щого. Міцно тисну руку.

Іван Щербаченко, 
наваловідбійник шахти 

№ 2.
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

У стислі строки і без втрат 
зібрати багатий урожай

Втрачають урожай
На полях артілі «Шлях до со

ціалізму» дозріли великі масиви 
озимої пшениці. Подекуди важке 
колосся вже не вдержує дорідно
го зерна і воно осипається. Про
те цього не помічають керівники 
колпму. Вони досі вважають 
хліб Зленим.

Лише дві жатки обкосюють 
краї посівів. За їх роботою не 
встановлено будь - якого контро
лю. Не дивно, що жаткарі не 
виконують денних завдань, до
пускають брак і великі втрати 
хліба. Майже 20 процентів ко
лосків залишаються незрізаними, 
стільки ж колосків губиться в 
стерні, та про загрібання ско
шених площ ніхто й не думає.

Коли на ці недоліки попробу- 
вал^ауважити голові правлін
ня артілі т. Рахубовському, він 
спокійним тоном відповів:

— Нічого не зробиш. Без 
втрат не буває, тим більше на 
полеглих площах.

А що зробив Рахубовський, 
щоб запобігти втрат? Нічого.

Він навіть не утруднює себе 
оглянути йоле, щоб своєчасно 
розпочати косовицю. Лише цим 
можна пояснити той факт, що 

Закарпатська область. В сільгоспартілі імені Карла Маркса. 
Берегівського округу, почалось збирання зернових. Велику до
помогу колгоспові в збиранні багатого врожаю подають механі
затори Берегівської МТС.

На знімку: комбайнер Берегівської МТС Альберт Степанович 
БАЛОГ провадить збирання озимого ячменю в колгоспі ім. 
Карла Маркса. Він щодня скошує 13—14 гектарів при нормі 8 і 
намолочує в середньому з кожного гектара по 20—22 центнери 
зерна.

Фото Г. Ковтана. Прескліше РАТАУ.

про 100 гектарів перестиглого 
хліба, який вже втратив на кож
ному гектарі не менше 2 — З 
центнерів урожаю, Рахубовський 
випадково дізнався 11 липня.

Замість того, щоб негайно 
включити в роботу комбайни і 
цим застерегти втрати, між Ра- 
хубовським і бригадиром трак
торної бригади Романом Яценком 
зав’язалася суперечка, який 
комбайн слід пустити на збиран
ня врожаю.

Виключну байдужість до цьо
го проявляє і колгоспний агро
ном Оксана Бондаренко. Навіть 
тоді, коли її зобов’язали негайно 
включити в роботу комбайн, во
на не поспішала виконати це 
розпорядження. Лише після пов
торного втручання в цю справу 
працівників райсільгоспвідділу, 
комбайн розпочав працювати.

Виростити високий урожай — 
це тільки половина справи. Вчас
но і без втрат зібрати його — 
найважливіше завдання сьогод
нішнього дня. Про це забувають 
в колгоспі «Шлях до соціаліз
му».

В. Леонтьев.

Комбайни стоять... в селі
Багато зусиль доклали хлібо

роби артілі імені 12-річчя Жовт
ня, щоб виростити високий уро
жай зернових культур. Зараз 
колгосп розгорнув косовицю хлі
ба простими збиральними маши
нами. Дорідний урожай радує 
серця колгоспників. Та одночас
но з цим викликає і серйозне 
занепокоєння за долю врожаю. 
Справа в тому, що переважну 
частину хліба тут повинна зби
рати Олександрійська МТС. Але 
механізатори тракторної бригади 
т. Кузьменка, які обслуговують 
колгосп, не подбали про своєчас
ну підготовку до збирання вро
жаю. Майже всі трактори тут 
розібрані.

Непридатні до роботи і потуж
ні машини «С-80» і «ДТ-54», 
які повинні працювати в агрега
ті з комбайнами.

В нашому колгоспі є масиви 
для збирання комбайнами. А 
комбайни ждуть тракторів в се
лі.

Так з перших днів збиральних 
робіт, через безтурботність брига
дира тракторної бригади т. Кузь
менка і дирекції МТС, поставле
ні під загрозу зриву плани зби
рання врожаю і хлібозаготівель.

Масиви хлібів перестигають. 
Колгоспники вимагають від ди
рекції МТС в строк виконати свої 
договірні зобов'язання по зби
ранню хліба.

В. Гарбуз —завідуючий Не- 
догарським сільським клу
бом, М. Герман — редактор 
колгоспної стінгазети, П. Бі
лоус —обліковець колгоспу.

Збирання комбайнами
Швидко достигає хліб. Від ви

біркового збирання хлібороби ар
тілі імені 18 партконференції 
перейшли до масової косовиці. 
У масиви дорідної пшениці врі
залися степові кораблі.

Першим розпочав комбайнове 
збирання комбайнер Олексан
дрійської МТС т. Малий. Само
хідним агрегатом «С-4» за 
неповний робрчий день він ско
сив 7 гектарів озимини.

По кілька гектарів хліба ско
шено комбайнами в артілях іме
ні Ворошилова, «Перше травня» 
та інших.

І

Коли заходиш у сквер
є основним міс- 
олекеандрійців.

які

знати 
шлях 
пись-

Міський сквер 
цем відпочинку

Після трудового дня кожному 
приємно провести час на свіжо
му повітрі під розкішною, тінис
тою зеленню дерев: почитати 
книгу, послухати цікаву лекцію, 
переглянути кінокартину, по
танцювати. Для цього тут і об
ладнано кіномайданчик, читаль
ний павільйон, танцювальну 
площадку.

Однак часто можна спостеріга
ти невдоволення трудящих, 
приходять відиочити в сквер.
АФІША І ДІЙСНІСТЬ

Увагу прохожих привертала 
афіша. Вона повідомляла, що в 
літньому кіно: «Сьогодні, 6 лип
ня, буде прочитана лекція про 
0. М. Горького. Лекцію читає 
дійсний член міського товарист
ва для поширення політичних і 
наукових знань т. Шорсткий...».

—Дуже добре, — сказала по
друзі якась дівчина. —Значить, 
Віро, сьогодні підемо на лекцію.

— Але ж ми вирішили в кі
но...

— Кінофільм і завтра подиви
мось, а от лекції завтра не буде. 
Я читаю зараз твори Горького і 
дуже цікаво детальніше 
про життєвий і творчий 
великого пролетарського 
менника. Раджу і тобі послуха
ти.

— Згода.
У призначений час подруги 

прийшли до кіномайданчика, де 
вже зібралось чимало людей. Але 
двері його були закриті. Чекали. 
Нарешті хтось не витримав і по
стукав.

— Чого вам треба? — почув
ся грубий голос із-за дверей.

— Прийшли на лекцію.
— Лекції не буде.
— Як не буде? В афіші ж пи

салось...
—Мало що не пишеться. Ідіть 

собі й не стукайте.
Здивовані люди почали розхо

дитись.
— Виходить, Любо, не 

афішам доводиться вірити.
— Виходить, що так. Є 

легковажні люди, які пишуть 
забувають про що пишуть.

— Куди ж тепер, в кіно?
— Вже пізно.
— Ну ІЦО ж, тоді — додому, 

—з досадою промовила дівчина.
Коментарі зайві.

всім

ще 
і

ВВІ

ПІСЛЯ ШИПІННЯ ГУЧНОМОВЦЯ
Щойно стихло шипіння гучно

мовця, через якого програвали з 
кінобудки старі і стерті пластин
ки. Люди заповнили місця. По
гасло світло. На екрані пробігли 
перші кадри кінокартини «Ро
сійське питання». Але зосеред
женість глядачів раптом розсі
вається. В кінобудці щось тріс
нуло і стало темно. Зате гляда
чів осліпило світло.

— Стрічка порвалась, — по
яснив хтось.

— Починається...—додав один 
із глядачів.

І дійсно почалось. Багато ра
зів рвалась стрічка, включалось 
і виключалось світло. І щоразу 
на обличчях присутніх виникало 
невдоволення.

В чому ж причина? Кіномеха
нік т. Мунтян передоручає свої 
обов’язки «помічникам», а сам 
нерідко залишає апаратну. То
му й крутиться отак кіно.

Таке обслужування глядачів 
ніяк не можна назвати культур
ним.
НЕМАЄ КНИГ В ЧИТАЛЬНОМУ 
ПАВІЛЬЙОНІ

Якщо вам забажається почи
тати яку-небудь книгу то не пи
тайте її в читальному павільйо
ні.

—Ми книг не видаємо, — за
являє бібліотекар т. Скрипни- 
ченко. — Беріть журнали.

Бібліотека райкому профспіл
ки вугільників має в своєму роз
порядженні понад 10 тис. книг. 
Але досі тут 
задоволення 
які бажають 
вільйоні.

не подбали про 
запитів трудящих, 

читати книги в па-

** *
В усьому відчувається незадо

вільна організація відпочинку і 
обслужування трудящих. Цього 
можна уникнути тоді, коли пра
цівники райкому профспілки ву
гільників і його голова т. Чеба- 
ненко частіше буватимуть в 
міському сквері, прислухати
муться до запитів трудящих і 
своєчасно задовольнятимуть їх. 
В цій справі не повинен стояти 
осторонь і міський відділ культ
освітніх установ, де завідуючою 
т. Синиціна.

Не зайвим буде нагадати цим 
товаришам, що організація куль
турного відпочинку трудящих— 
їх кровна справа.
«Більшовицька правда»:

Зведення
районного відділу сільського господарства про хід збирання урожаю, косовиці сіяних трав 

та силосування кормів у колгоспах району станом на 10 липня 1952 року (в процентах до
плану)

Назва колгоспу
о 2х гап X о. ~ 
•їй

ОX<1>

її?

6 й 
о

о ї се Я со х

ім. Карла Маркса 17 101 9,3
ім. Ворошилова 15 76 17
ім. 18 партконференції 11,6 100 91
«Шлях до комунізму» 7 40 60
ім. Володимира Ульянова 5 91 0
«Шлях до соціалізму» 3,8 75 15
ім. Калініна 3,4 182 23
«Перше травня» 3 75 9,7
ім. 12-річчя Жовтня 3 56 28
«Заповіт Леніна» 2 72 43
імені Сталіна (Ворошиловка) 1,9 111 7,7
«Комунар» 1,7 84 85,7
«Жовтень» 1,4 82 9
ім. Щорса 0,9 63 27

Назва колгоспу
о 2X «

£§.
" »>

О
X а»
5 м о л 
ге-

О
8
5»

М X

ім. Енгельса 0,8 100 8
ім. 18 з’їзду ВКП(б) 0,8 92 9
ім. Леніна 0,7 82 44
імені Сталіна (Бандурівка) 0,1 62 89
ім. Хрущова 0 224 0
ім. Жданова 0 135 23
ім. Молотова 0 105 39
ім. Рози Люксембург 0 93 0
«Оборона країни» 0 91 20,7
ім. Будьонного 0 82 14
ім. Петровського 0 75 43
По Олександрійській МТС 7.7 85 38
По Користівській МТС 0,8 84 35
По району 4.2 84 36,9

Рейдова бригада газети
М. Ткачов, І. Бондаренно, студенти культосвітнього тех

нікуму.
С. Мірнотан, працівник редакції.

—... Лекції не буде. — І знову зашипів репродуктор, че
рез який програвали з Олександрійської літньої кіноплощадки 
стерті пластинки...
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Листи до редакції
Зростає добробут трудящих

Зниження роздрібних цін, яке 
систематично проводиться в на
шій країні, створило умови для 
підвищення реальної заробітної 
плати робітників, збільшення їх 
купівельної спроможності.

Недавно екскаваторники вскрипі- 
нбї дільниці тресту «Олексан- 
дріявуглерозріз» тт. ПІарков, 
Крайнєє, слюсарі депо цієї діль
ниці тт. Кравченко і Головатий 
та багато інших робітників прид

Куди поділися наряди?
На Байдаківській брикетній 

фабриці погано ведеться облік 
виконуваних робіт. Бувають ви
падки, коли до виплати надхо
дить значно менше нарядів, ніж 
здано їх робітником. Про це 
свідчить такий факт. У першій 
декаді травня я здав 24 наряди, 
а до оплати надійшло лише 23.

Обліковець не
Колгоспники артілі «Шлях до 

комунізму» прагнуть використа
ти продуктивно кожну годину, 
щоб вчасно і без втрат зібрати 
врожай. Доля врожаю не турбує 
.ївше обліковця першої рільничої 
бригади Якину. Замість того, 
щоб бувати частіше в полі і вес
ти точний облік праці колгосп-

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ .БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ"

„ЧЕРЕЗ П'ЯТЬ МІСЯЦІВ"
Під таким заголовком в газеті 

«Більшовицька правда» від 18 
червня ц. р. було надруковано 
статтю, в якій критикувалась 
робота парторганізації промисло
вої артілі «Победа» за недостат
ню організацію боротьби і від
сутність контролю за якістю ви
пускаємо! продукції і особливо 
за якістю випікання хліба.

Як повідомила редакцію се
кретар парторганізації т. Зимо-

Господарями Америки є — 
мільярдери і мільйонери. В США 
панує диктатура крупних капіта
лістичних монополій, які викорис
товують державний апарат для 
здобування максимальних прибут
ків шляхом посилення експлуата
ції трудящих, пограбування інших 
народів, шляхом розпалювання 
воєнної істерії.

На всіх важливих державних 
постах США нині подвизаються 
найкрупніші капіталісти. Взяти 
хоча б найближче оточення пре
зидента Трумена. Його спеціаль
ним помічником і главним радни
ком по важливіших питаннях 
внутрішньої і зовнішньої політики 

’є відомий мільярдер Гарріман.
Гарріман — власник крупного 

банка, він входить у правління 
десятка залізниць, більшістю яких 
володіє сам або в компанії з куп
кою ітАпих заправил Уолл-стріту. 
Гарріман — головний акціонер 
крупної міднорудної компанії, яка 
з'являється основним поставіциком 
міді для воєнних цілей країн 
імперіалістичного табору.

Наживаючись на поставці міді, 
Гарріман докладає всіх зусиль до 
розширення гонки озброєнь, до 
підготовки нових кривавих аван
тюр американського імперіалізму.

Партнер Гаррімана по його бан
ку Р. А. Ловетт з'являється мі
ністром „оборони". Це він розду
ває збройні сили США, озброює 

бали собі мотоцикли та автома
шини «Москвич»..

СтахановськоЮ працею відпо
відають робітники комуністичній 
партії і радянському уряду за 
батьківське піклування про тру
дящих. Готуючи гідну зустріч 
Дню шахтаря, свої змінні зав
дання тт. ІПарков, Якушкин, Ве
лично, Осипенко, Роженко вико
нують на 120 — 160 процен
тів.

М. Нінітін,
слюсар дільниці.

Де подівся один наряд — невідо
мо. Кілька нарядів десь поділось 
і за другу і третю декади. Зни
кають не лише мої наряди, а й 
інших робітників. Цікаво, куди 
діває наші наряди нормувальник 
фабрики т. Сизонов?

Ф. Васюра,
робітник фабрики.

буває в полі
ників, Я кипа по кілька днів зря
ду пиячить і на роботі не буває.

Правлінню колгоспу необхідно 
забезпечити точний облік праці 
колгоспників, доручивши цю 
важливу справу надійній люди
ні.

Ф. Гордієнко.

гляд, статтю було обговорено на 
партійних зборах і на зборах 
членів артілі. Критику визпано 
правильною. За допущення бра
ку в роботі майстра по випікан
ню хліба Загродського з роботи 
знято.

Партійна організація разом з 
правлінням артілі намітили 
практичні заходи, спрямовані па 
підвищення якості випускаємо! 
продукції.

ВИРАІНАХ КАПІТАЛУ

Хто править США
все нові тисячі американців.

До недавнього часу так зване 
Управління мобілізації для оборо
ни очолював ставленик мільярде
ра Моргана Чарльз Вільсон. Під 
його керівництвом американська 
економіка була переведена на 
воєнні рейки. Він всебічно фор
сував шалену гонку озброєнь, 
яка приносить колосальні прибут
ки американським мільярдерам. 
Перебуваючи на цьому посту, 
Вільсон пильно слідкує за тим, 
щоб морганівські монополії одер
жували найприбутковіші воєнні 
замовлення.

Династія Морганів також має 
немало своїх представників на 
вищих державних постах. Відомо, 
що державний секретар Дін Аче- 
чон, який є одним із заправил 
агресивної політики США, був 
висунутий в державні секретарі 
незадовго після того, як його ад
вокатська фірма взяла на себе 
захист інтересів одного із моргаиів- 
ських банків. Пост посла в 
Англії займає колишній керівник 
морганівської компанії Гіффорд.

Не відстають в боротьбі за 
важливі державні пости мільярде
ри Рокфеллер, Меллон і інші маг
нати Уолл-стріту. Теперішній вер
ховний комісар США в Західній 
Німеччині Джоп Макклой тісно 
зв'язаний з рокфеллеровським 
банком „Чейз Нешнл". Проводи- 
ма ним політика розколу Німеч

В країнах 
народної 

демократії
ПІКЛУВАННЯ ПРО ВІДПОЧИНОК 
ТРУДЯЩИХ СЕЛЯН У БОЛГАРІЇ

У народній Болгарії виявляє
ться велике піклування про від
починок трудящих селян.

('.творене, при міністерстві зем
леробства управління будинками 
відпочинку трудящих селян вже 
відкрило 14 будинків відпочин
ку. Всі будинки відпочинку пре
красно впорядковані, мають у 
своєму розпорядженні підсобні 
господарства.

Тільки в минулому році на 
курорті «Константин», ІІештер- 
ської околії, відпочило більше 12 
тисяч селян.

У нинішньому році міністер
ство землеробства значно розши
ряє сітку своїх будинків відпо
чинку і курортів.

ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ
МОВИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

Рік у рік зростає число слуха
чів народних курсів російської 
мови в Чехословаччииі. Вже сот
ні тисяч робітників, селян, пра
цівників розумової праці країни 
читають твори великих вождів 
людства В. І. Леніна і Й. В. 
Сталіна, радянську політичну, 
наукову і технічну літературу, 
видану російською мовою. Зна
йомлячись з книгами радянських 
авторів, чехословацькі трудящі 
оволодівають досвідом роботи пе
редовиків промисловості і сіль
ського господарства Радянського 
Союзу.

В країні закінчився третій 
навчальний рік на народних кур
сах російської мови. Протягом 
цього року працювали 19 тисяч 
363 гуртки, їх відвідували 
309.774 слухачів, Зараз поча
лась підготовка до нового набору 
на курси.

(ТАРС).

чини і перетворення маріонетко
вої боннської „держави" в плац
дарм для американської агресії в 
Західній Європі—це політика рок- 
феллерів та їх партнерів по на- 

кживі на смерті і руйнуванні.
До недавнього часу важливу 

роль у формуванні зовнішньої по
літики США грав досить відомий 
Джон Фостер Даллес, старий слу
га Рокфеллерів. Це він підготував 
сепаратний договір США та їх 
сателітів з Японією, що являє со
бою договір підготовки нової вій
ни в Азії.

Даллес є одним із ініціаторів 
кривавої авантюри американсько
го імперіалізму в Кореї. Війна в 
Кореї принесла немалі прибутки 
Рокфеллерам і особисто Даллесу.

Нинішній губернатор штату 
Нью-Йорк Томас Дьюї—безпосе
редній ставленик Рокфеллера. 
Дьюї прагне до розширення аме
риканської агресії на Далекому 
Сході, за дальшу фашизацію 
країни.

Таких фактів десятки і сотні. 
Вони переконливо свідчать про 
неподільне панування крупного 
монополістичного капіталу в 
США. Мільярдери і мільйонери 
безцеремонно командують дер
жавним апаратом, спрямовуючи 
його діяльність по шляху реакції, 
фашизму і війни.

В МОРЄВ.

Свободу Андре Стілю!
Зростає рух трудящих мас Фран

ції на захист Андре Стіля, Анрі 
Мартена і інших патріотів, ареш
тованих за участь в боротьбі за 
мир і національну незалежність. 
На зборах і митингах, що прохо
дили під знаком боротьби за 
звільнення Андре Стіля і інших 
арештованих патріотів, тільки 6

Канадські солдати відмовляються воювати в Кореї
Як повідомляє Канадська газе

та „Вестник", канадські солдати, 
які повернулися на батьківщину, 
після річного перебування на ко
рейському фронті, заявили корес-

До страйку металургів у США
Більше місяця страйкують ме

талурги США, добиваючись задо
волення своїх вимог про підви
щення заробітної плати і про 
включення в нову угоду умови 
так званого „профспілкового 
цеху", яка означає, іцо кожний 
новоприйнятий на роботу робітник 
повинен вступити в члени проф
спілки.

ЗО дрібних металургійних ком-

В Англії
Американська вояччина продовжує розшіь 

рювати сітку аеродромів на британський 
островах.

Джон Булль: „Гм! Здається цей напис і мене стосується". 
Рис. С. Чистякова. Прескліше ТАРС.

Сваволя американських властей 
в Австрії

Австрійська поліція за наказом 
американських окупаційних влас
тей арештувала 150 австрійців, 
які розповсюджували листівки і 
плакати проти перебування в 
Австрії державного секретаря 
США Ачесона. 40 арештованих, 
серед яких є жінки, ув'язнено в 
американській тюрмі. 

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Олександрійська 
вечірня школа робітничої молоді №1 

(російська) 
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

у 5, 6, 7, 8, 9 і 10 класи 
Приймаються особи від 15 до ЗО років

Від вступників потрібні:
1. Заява на ім'я директора і автобіографія
2. Документ про освіту
3. Довідка з місця роботи
4. Службова характеристика.
Особи, що не мають документів про освіту, підлягають 

вступним, екзаменам з 15 до 25 серпня.
Прийом щоденно до 25 серпня а 6 до 9 годин вечора в 

середній школі №2 (вул. Пролетарська, 1).
ДИРЕКЦІЯ.

липня взяли участь 150 тисяч 
чоловік. У Греноблі на таких збо
рах були присутні 25 тисяч жи
телів, у Ремні — 20 тисяч, у 
Кассаиьолі—15 тисяч.

Багатолюдні мітинги і збори на 
захист Стіля відбулися також у 
Гаврі, Анжі і інших містах Фран
ції.

пондентам газет, що „ніякі сили 
не примусять їх знову взяти 
участь у війні в Кореї", що вони 
не бажають більше повертатись 
туди".

паній, на підприємствах яких 
зайнято близько 50 тисяч робіт
ників, уклали угоду з профспіл
кою, прийнявши в трохи змінено
му вигляді умови „профспілково
го цеху". Проте, незважаючи на 
укладення цих угод, тепер у зв'яз
ку з страйком металургів у краї
ні не працює близько мільйона 
робітників.

(ТАРС).

На знак протесту проти амери
канської сваволі в Австрії ареш
товані оголосили голодовку.

Демократична громадськість 
Австрії рішуче вимагає віднов
лення демократичних свобод у 
країні і негайного звільнення 
ув'язнених в тюрми жертв амери
канської сваволі.

БК—03924, __ _______ Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60. Зам. № 83. Т. 5.000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі м, Олександрія, вул, Шевченка, 57
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Праці лауреатів Сталінської премн'

„Око і Сонце"
(Продовження*). ______

*) Початок дивись в газеті „БП“ 
за 9 липня ц. р.

З допомогою світловідчутної 
фотографічної пластинки за фіо
летовою межею сонячного спек
тра виявляються невидимі для 
ока ультрафіолетові промені. Далі 
йдуть промені Рентгена і так 
звані гамма-промені, випроміню
вані радіоактивними речовинами.

Дослідження областей, що ле
жать по обидві сторони спектра, 
показало, що в природі існують 
світлові промені з різноманітними 
довжинами хвиль, починаючи від 
нескінчено великих (практично) 
до нескінчено малих (також прак
тично). При цьому видимою була 
лише мізерна частина цих проме
нів, Людське око, наприклад, 
сприймає тільки світлові промені 
сонячного спектра, які лежать в 
межах від 400 до 700 мілімікронів.

З самого початку нашого сто
ліття німецький учений М. Планк 
зробив багатозначне відкриття. 
Виявилось, що світло може вби
ратися і випромінюватися лише 
цілком визначеними порціями 
енергії, названими квантами. На
родилася квантова теорія світла.

Нові відкриття показали, що 
світло володіє противоречивими 
властивостями, які здавалось би 
виключають одне одну. С. І. Ва
вілов в своїй книзі характеризує 
це положення такими словами: 
„Матерія, тобто речовина І світло,'' 
одночасно володіє властивостями 
І хвиль І часток, але в цілому це 
не хвилі і не частки і не суміш 
того І Іншого Наші механічні по
няття не в змозі повністю охопити 
реальність, для цього невистачає 
наочних образів". Це протиріччя, 
перед яким виявився безсильним 
механічний, метафізичний матеріа
лізм, привело буржуазних фізиків 
і філософів до ідеалістичного 
тлумачення нових відкрить. Але 
метафізичний матеріалізм і пород
жений ним новий фізичний ідеа
лізм, були переборені світоглядом 
діалектичного матеріалізму—вчен
ням Маркса, Енгельса, Леніна, 
Сталіна.

З точки зору діалектичного 
матеріалізму „неперебориме" про
тиріччя хвильової та квантової 
теорій світла є не більше як 
реальний вираз єдності протилеж
ностей. Безперервні хвилі і пере
ривчасті частки (кванти) за спро
щеним механічним уявленням 
буржуазних учених немов би ви
черпуючі один одного, насправді 
ж у звичайних явищах природи 
вживаються одночасно. 1 розвиток 
науки блискуче підтвердив це. 
Весь існуючий матеріальний світ 
є не що інше, як рухома матерія, 
представлена в двох основних 
формах— як речовина і як світло.

Такий висновок радянської науки, 
вільної від пут ідеалізму, озброє
ної методом діалектичного мате
ріалізму, всеперемагаючою марк
систсько-ленінською теорією.

Сонце
Розміри Сонця настільки вели

чезні, що людині їх важко уяви
ти. С. І. Вавілов наводить у своїй 
книзі такі дані: поперечник Сон
ця становить близько 1.400 тисяч 
кілометрів, тобто в 110 разів біль
ше, ніж у Землі. Загальна кіль
кість речовини, з якої складаєть
ся Сонце, в. 330.420 разів більше, 
ніж міститься в нашій планеті.

З чого ж складається Сонце?
Сонце є, безумовно, розпалене 

тіло. Температуру сонячної по
верхні можна визначити, вивчаю
чи сонячне світло, його спектр. 
Обчислення вчених показують, що 
температура сонячної поверхні 
становить близько 6.000 градусів.

Фізик і астроном, вивчаючи 
Сонце, користуються телескопами, 
вдосконаленими спектроскопами, 
постійно вживають замість ока 
фотографію. їм відкриваються та
кі деталі сонячного світла, які зов
сім зникають від неозброєного 
ока.

Дослідження спектра сонячного 
світла показали, що більшість хі
мічних елементів, які знаходяться 
на Землі, виявлено і на сонячній 
поверхні. Не знайдені головним 
чином такі важкі елементи, як зо
лото, ртуть, радій та інші.

Сонце безперервно випромінює 
у світовий простір світло. Але 
світло—не безтілесний посланець 
Сонця. Промені світла несуть з 
собою сонячну енергію. Вони не 
що інше, як частина Сонця, що 
долетіло до нас у формі світла.

Сучасна фізика з'ясувала, що 
енергія завжди еквівалентна (рів
ноцінна, рівна по величині) масі. 
Це дає можливість зробити пере
рахування енергії на масу, пере
творити відому кількість енергії 
рівній їй по розміру кількості ма
си. С. І. Вавілов зробив у своїй 
книзі цікавий перерахунок на ма
су сонячної енергії, одержувану 
Землею кожну секунду. При цьо
му він зважив, що одночасно 
Сонцем освітлюється лише поло
вина земної кулі. Внаслідок цих 
обчислень вийшла зовсім скромна і 
легкозапоминаюча цифра—близь
ко двох кілограмів. Отже, два літ
ри води по своїй масі дорівнюють 
світлу, що одержує вся Земля від 
Сонця за секунду. І за рахунок 
цих двох кілограмів живе вся Зем
ля, живе все, що її населяє,—лю
ди, тварини, рослини...

Небесна блакить, зелений ко
лір полів і лісів, білизна снігів, 
сяйво Місяця—все це відображе
не або розсіяне світло Сонця. 
Значна частина сонячного світла 

не доходить до Землі. Вона вби
рається атмосферою, що оточує 
нашу планету. Розсівання соняч
них променів молекулами повітря 
надає небосхилу голубого кольору. 
Якби у землі не було атмосфери, 
ми бачили б Сонце на зовсім чор
ному небі. Таким його і спосте
рігали радянські аеронавти, які 
вперше в світі піднялися на ви
соту 20—22 кілометри над Зем
лею.

Але, виявляється, Сонце випро
мінює не тільки світло. За остан
ні роки без сумніву з'ясувалося, 
що Сонце і зорі одночасно з 
світлом надсилають в світовий 
простір радіохвилі. Під час дру
гої світової війни радіовипроміню
вання Сонця і інших світил стано
вило іноді істотну перешкоду для 
радіолокаторів.

Крім світла і радіохвиль, між 
Сонцем і Землею існують і інші 
посередники. До них належать 
потоки негативно заряжених час
ток — електронів. Ці електричні 
потоки відхиляються магнітними 
полюсами Землі в полярні облас
ті і викликають зміни земного 
магнетизму, відомі під назвою 
магнітних бурь. З другої боку, 
проникаючи у верхні, розріджені 
шари розрідженої атмосфери, 
електрони, які швидко летять, 
змушують світитися гази, що 
перебувають там. Так пояснюють
ся північні сяйва. С. БОРИСОВ.

(Далі буде).

Василь Коларов — один з 
найстаріших керівників кому
ністичної партії Болгарії, вид
ний діяч міжнародного робіт
ничого руху.

(До 75-річчя з дня народ
ження—16 липня 1877 року.

Вмер у 1950 р.).

Американські повітряні пірати 
вбивають американських 

військовополонених у Кореї 
Протест генерала Нам Іра

ПЕКІН, 14 липня. (ТАРС). 
Кореспондент агентства Сіньхуа 
повідомив учора з Кесона:

Сьогодні глава корейської і 
китайської делегації генерал Нам 
Ір заявив американській делега
ції рішучий протест проти кро
вопролиття 11 липня, під час 
якого в таборі № 9 у передмісті 
Пхеньяна було вбито і поранено 
110 американських полонених.

В протесті говориться:
«11-го липня 1952 року при

близно о 23 годині ваші військо
ві літаки піддали бомбардуванню 
і обстрілові наш табір військово
полонених № 9 у Майонні в 
Пхеньяні. 13 ваших полонених 
були вбиті, 19 — тяжко поране
ні, 53 — легко поранені і 25 
пропали без вісті. Я заявляю ва
шій стороні рішучий протест 
проти цього серйозного крово
пролиття.

Цей табір для військовополо
нених має ясні розпізнавальні 
знаки, щодо яких було досягнуто 
угоди між обома сторонами, і ра
ніше ви були інформовані про 
його точне місцезнаходження.

Урочисте покладення вінків до підніжжя 
пам'ятника радянським воїнам у Берліні

БЕРЛІН. (ТАРС). Члени ЦК 
Соціалістичної єдиної партії Ні
меччини, делегати другої конфе
ренції СЄІ1Н і іноземні делегації 
комуністичних і робітничих 
партій, які прибули на конфе-

Доля випускників
В Австрії закінчився навчаль

ний рік. З шкіл випущено, за 
даними організації „Вільна Авст
рійська молодь", 92 тисячі чоло
вік. Переважна частина випуск
ників не може ні поступити у 
вищі учбові заклади, ні знайти 
роботу. Більше 60 тисяч юнаків і 
дівчат, які закінчили школи за 
останні роки, досі не можуть знай
ти роботи.

Страйковий
5 липня відбувся 24-годинний 

страйк 150 тисяч робітників вось
ми найбільших вугільних компа
ній Японії.

7 липня проведено другий 24-

Ваше безладне бомбардування 
повністю порушує угоду. Незва
жаючи на те, що досі ваша сто
рона не вжила заходів у зв’язку 
з п’ятьма випадками бомбарду
вання і обстрілу вашими літа
ками наших таборів військовопо
лонених, стався новий випадок 
бомбардування нашого табору 
для військовополонених .№» 9.

Це є новим неспростовним до
казом того, що ви з своєї ВО^І 
порушуєте міжнародне право і 
принципи гуманності. Проводячи 
свою варварську політику бом
бардування мирних міст, ви до
ходите до того, що вбиваєте влас
них військовополонених. Ваша 
сторона повинна швидко і з усі
єю відповідальністю реагувати 
на це серйозне кровопролиття. 
Всяка спроба ухилитися від від
повідальності і продовжувати по
рушення угоди, досягнутої між 
обома сторонами, лише збільшить 
вашу вину». «

Сьогодні делегації повного 
складу на переговорах про пе
ремир’я в Кореї продовжували 
закрите засідання.

ренцію, урочисто поклали в бер
лінському районі Трептов вінки 
до підніжжя пам’ятника радян
ським воїнам, полеглим у боях 
за Берлін.

Австрійських шкіл
Правління „Вільної австрій

ської молоді" від імені багатьох 
тисяч юнаків і дівчат країни по
ставило вимогу перед урядом від
крити громадські учбово-виробни- 

I чі майстерні, запровадити прогре- 
! сивний закон про виробниче нав- 
. чання молоді і закон, який би 

зобов'язував підприємців надава- 
I ти молоді роботу.

рух у Японії
годинний страйк 170 тисяч ро
бітників цих компаній.

Страйкарі вимагали підвищення 
заробітної плати.

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Бойова програма боротьби 

за мир
З 1 по 6 липня в Берліні про

ходила надзвичайна сесія Всесвіт
ньої Ради Миру. Учасники сесії 
обговорили важливі питання, зв'я
зані з теперішнім міжнародним 
становищем, і прийняли рішення, 
які безсумнівно нададуть ще біль
шого розмаху могутньому рухові 
за збереження миру в усьому 
світі.

Особливу увагу надзвичайна 
сесія приділила німецькій пробле
мі. В доповіді в цьому питанні і 
у виступах делегатів підкреслю
валось, що сепаратна воєнна 
угода, підписана трьома західними 
державами з боннським урядом, 
таїть у собі тяжкі наслідки для 
німецького народу і для справи 
миру. Вона поглиблює розкол Ні
меччини, продовжує на невизна- 
чений строк окупацію західноні
мецької території і сприяє пере
творенню Західної Німеччини в 
плацдарм американської агресії. 
У своєму зверненні до урядів 
СІНА, Великобританії, Франції і 
СРСР і до всіх народів світу Все

світня Рада Миру нагадує чоти
рьом великим державам про їх 
особливу відповідальність у спра
ві врегулювання німецької проб
леми і вважає необхідним негайне 
скликання чотиристоронньої кон
ференції для прийняття необхід
них рішень.

Всесвітня Рада Миру „вважає 
найкращим рішенням, щоб німець
кий народ самостійно шляхом 
вільних виборів здійснив свою 
єдність і створив у себе уряд, 
який укладе мирний договір з 
усіма державами, проти яких ве
ла війну гітлерівська Німеччина".

В резолюції про боротьбу 
проти ремілітаризації Японії і за 
демократичну Японію Всесвітня 
Рада Миру вказує на необхідність 
заміни сепаратного санфранці- 
ського договору, підписаного під 
тиском США, справжнім догово
ром, під яким стояли б підписи 
всіх заінтересованих держав. Цей 
договір повинен передбачати ви
ведення з Японії всіх окупаційних 
військ, заборону створювати там 
іноземні воєнні бази, повний 
суверенітет японського народу і 
необхідність його розвитку в обста
новці демократії і миру.

І Всесвітня Рада Миру закликала 
і народи країн Азії і Тихого океа

ну підтримати японський народ в 
його справедливій боротьбі і док
ласти максимум зусиль для успіш
ного проведення восени цього 
року в Пекіні конгресу прихиль
ників миру вказаних країн.

Надзвичайна сесія осудила 
варварські дії американських аг
ресорів у Кореї і закликала на
роди всіх країн вимагати негай
ного припинення воєнних дій, а 
також ратифікації і додержання 
всіма країнами Женевського про
токолу від 1925 року про заборо
ну застосування бактеріологічної 
зброї.

Всесвітня Рада Миру виступи
ла з відозвою, в якій вказує на 
необхідність розгорнути активну 
підготовку до конгресу народів 
на захист миру, що скликається 
5 грудня 1952 року у Відні.

Миролюбні народи всіх країн з 
величезним піднесенням сприйняли 
історичні рішення надзвичайної 
сесії Всесвітньої Ради Миру. Во
ни сповнені рішимості перетвори
ти ці рішення в життя і тим са
мим уберегти світ від пожежі но
вої війни.

Аграрна реформа в Китаї
Минуло два роки з того часу, 

як у Китайській Народній Респуб
ліці був опублікований закон про 
аграрну реформу. За цей час у 
сільських районах країни здійсне
но величезні перетворення, які 
в корені змінили життя китайсько
го села.

Аграрна реформа вже проведе
на у величезній більшості районів 
Китаю. Так, наприклад, у Північ
ному Китаї реформа завершена 
скрізь, за винятком невеликих 
районів у провінції Суйюань. В 
Східному Китаї реформою охоп
лено понад 90 процентів сільсько
го населення, або більше ста 
мільйонів селян. У Центрально- 
Південному Китаї, сільське на
селення якого становить 146 міль
йонів чоловік, розподіл землі 
здійснено на території з населен
ням у 119 мільйонів. Наближаєть
ся до закінчення аграрна рефор
ма в Північно-Східному Китаї і 
Південно-Західному.

Сотні мільйонів китайських се
лян назавжди врятовані від фео
дальної системи землеволодіння і 
поміщицької кабали. З величез
ним ентузіазмом цілком спокійні 
за завтрашній день, працюють 
вони на своїй землі.

В результаті величезних аграр
них перетворень у Китаї швидко 
розвивається сільськогосподарське 
виробництво. Селяни будують 
зрошувальні канали, поліпшують 
агротехніку, купують найновіші 
сільськогосподарські знаряддя і 
добиваються високих урожаїв. 
Так, у Північному Китаї, завдяки 
успішно проведеній сівбі, врожай 
пшениці на 10 процентів пере
вищить торішній. За останні пів
року селяни збільшили зрошува
ну площу на третину.

Великого поширення в сільських 
районах країни набули групи 
трудової взаємодопомоги. Тільки 
в Південно-Західному Китаї ство
рено 500 тисяч таких груп. Понад 
60 процентів селян Північного 
Китаю організовані в групи тру
дової взаємодопомоги, багато з 
яких об'єдналися в сільськогоспо
дарські виробничі кооперативи.

Аграрна реформа відкриває 
селянству народного Китаю світ
лий шлях до заможного і куль
турного життя.

Д. БОЧАРОВ.
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35 років тому Пленум міськкому КП(б)У

Як ми збільшуємо продуктивність кільцевої печі
В листі до товариша Сталіна 

колектив нашого заводу взяв на 
себе почесне і відповідальне зо
бов’язання. Всі зусилля робітни
ків і інженерно - технічних пра
цівників спрямовані на те, щоб 
з честю дотримати, слова, даного 
великому вождю.

Широке розгортання соціаліс
тичного змагання, невпинна бо
ротьба за високу культуру ви
робництва, удосконалення тех
нологічного процесу, суворий ре
жим економії матеріалів і елек
троенергії—дає добрі результати. 
Підприємство систематично ви
конує і перевиконує державний 
план, добивається високих якіс
них показників.

Значні успіхи - приносить 
творча діяльність працівників 
заводу. Останнім часом ми наба
гато збільшили продуктивність 
кільцевої печі. Як же цього до
моглись?

Насамперед, встановили на 
печі потужні вентилятори, замі
нили природну систему тяги на 
штучну. .V нас стало правилом: 
скільки камер завантажено сир
цем і пройдено вогнем, стільки ж 
повинно бути вивантажено і за
вантажено сирцем в той же са
мий час.

Нами широко застосовано про
гресивний метод опалення, роз
роблений лауреатом Сталінської 
премії 11. Дувановим.

Велике значення для збіль
шення продуктивності печі має 
правильна садка сирцю. Це при
скорює рух вогню, підвищує 
пропускну спроможність печі і 
забезпечує рівномірне опалення.

Я застосовую розріджену сад
ку. Практика показала, що вона 
збільшує в зоні «звару» кіль.- 
кість повітря, потрібного для го
ріння палива, і температуру в 
зоні «звару». За короткий про
міжок часу досягається необхід
на температура і тим самим ско
рочується період випалу.

Засипку палива провадимо ма
лими порціями в 250 — 300 
грамів через кожні 15 — 20 
хвилин. На передні рядки сирцю 
засипаємо вугілля, яке • швидко 
загораєтья (брикетну крошку). 
Це дає чималий ефект при підго
товці передньої зони для перехо
ду на «звар».

Якщо попередні роки ми про
ходили за добу вогнем 10 — 12 
метрів, а знімання з одного ку
бічного метра каналу печі ста
новило 700 — 800 штук, то 
зараз проходимо вогнем 28 —32 
метри на добу-, а знімання з од
ного кубічного метра каналу пе
чі довели до 1.400 штук цегли, 
замість 900 за планом.

Раніше оборотність печі була 
не більше чотирьох, зараз роби
мо 8 — 9 обертів на місяці,. Са- 1

*

В липневі дні 1917 
року біля станції Роз 
лив, під Ленінградом, 
в простому мислив
ському шалаші ховав
ся від шпиків Тимчасо
вого уряду Володимир 
Ілліч Ленін. Нині в цьо
му історичному місці 
височить гранітний 
шалаш-пам'ятник.

На малюнку худож
ника С. Кибрика зоб
ражений В. І. Ленін в 
дні його перебування 
в Розливі.

Прескліше ТАРС.

*

димо в піч сирець вологістю 6— 
8 процентів.

Робота печі ведеться за вста
новленим режимом. Внаслідок 
застосування піроскопів і осво
єння контролю температури опа
лювання цегли, значно поліпши
лась якість продукції.

Ми невпинно удосконалюємо 
технологію виробництва, поліп
шуємо організацію праці, підно
симо відповідальність кожного 
робітника за доручену справу.

Перед зміною обговорюємо зав
дання, намічаємо заходи для ус
пішного виконання взятих зобо
в’язань. В моїй зміні немає ро
бітників, які б не справлялись з 
своїми нормами.

В змаганні виросло багато 
ентузіастів праці. Тт. Овчаренко, 
Максимов, Меткий, Пузенко, 
Жура, Гуринович систематично 
виробляють по півтори норми.

Йдучи назустріч Дню шахта
ря, ми поставили перед собою 
завдання добитись ще кращих 
виробничих показників, довести 
знімання з одного кубічного 
метра каналу кільцевої печі до 
2.000 штук цегли.

Шахтарське свято ми зустрі
немо достойними трудовими ус
піхами.

С. Попов,
майстер опалення цегельно

го заводу Я» 2.

На пленумі міського комітету 
партії, що відбувся 14 липня, з 
доповіддю про завдання міської 
парторганізації по розгортанню 
соціалістичного змагання за дос
трокове виконання плану друго
го півріччя і дальше поліпшення 
якісних показників роботи під
приємств Олександрії виступив 
секретар міськкому КП(б)У тов. 
Атанов.

Промисловість міста перевико
нала план першого півріччя. 
Добре працював трест «Олексан- 
дріяву гілля». Перевищили ви
робничу програму шахта № 2, 
Олександрійська брикетна фаб
рика, Семенівське будівельно- 
монтажне управління, електро
станція, завод «Червоний ли
варник», деревообробні майстер
ні та інші.

Однак, поряд з передовиками 
є відстаючі підприємства. До них 
належать: Байдаківська брикетна 
фабрика, енерго-монтажне уп
равління, будівельні управління 
Семенівського тресту (начальни
ки управлінь тт. Святець і 
Кругліков), міськпромкомбінат 
та деякі інші.

Низької якості випускає про
дукцію Байдаківська брикетна 
фабрика, місцева промисловість, 
має місце брак на будівельних 
дільницях.

Тов. Атанов, аналізуючи ро
боту відсталих підприємств, го
ворить про необхідність рішуче 
поліпшити виробничу і трудову 
дисципліну, організацію праці, 
розгорнути наполегливу бороть
бу за виконання державних пла
нів, режим економії, високі якіс
ні показники.

Партійні організації зобов’я
зані посилити масово - виховну 
роботу, конкретно керувати со
ціалістичним змаганням, мобілі
зувати трудящих на повне здій
снення зобов’язань, взятих перед 
товаришем Сталіним.

В обговоренні доповіді висту- • 
пило 12 чоловік.

Заступник голови виконкому 
міської Ради депутатів трудящих 
т. Срібний вказав на низький рі
вень керівництва соціалістичним, 
змаганням збоку окремих госпо
дарників і секретарів партійних 
організацій, особливо в місцевій 
промисловості, відсутність напо
легливої боротьби за високу 
якість випускаємо! продукції.

Крім того, т. Срібний зосере
див увагу на необхідності рішу
чого поліпшення якості будів

ництва і ремонту житлових бу
динків.

Начальник будівельного уп
равління тресту «Олександріяву- 
глерозріз» т. Беренштам роз
повів про те, як колектив буді
вельників здійснює взяті на се
бе соціалістичні зобов’язання, 
добивається підвищення всіх 
техніко - економічних показни
ків. План першого півріччя пе
ревиконаний. Нині об’єкти здаю
ться в експлуатацію з оцінкою 
не ниже «добре».

Про організуючу роль кому
ністів на виробництві, їх бо
ротьбу за піднесення виробни
чих темпів і зниження собівар
тості вугілля говорив у виступі 
секретар парторганізації Байда- 
ківського вуглерозрізу т. Шабол- 
тас.

Керуючий трестом «Олексан- 
дріявуглерозріз» т. Ларіонов від
значив, що на ряді дільниць гос
подарники та профспілкові орга
нізації не створюють робітникам 
умов для високопродуктивної 
праці, не дбають про знижедуїя 
собівартості будівництва, вико
нання встановлених графіків 
здачі житлових об’єктів в експлу
атацію. Тому трест має значні 
збитки. Окремі будівельні управ
ління відстають, допускають 
брак в роботі.

Такі ж недоліки мають місце 
і в діяльності будівельних управ
лінь Семенівського тресту. Про 
це говорив керуючий трестом 
т. Бєлов.

Завідуючий промислово -тран
спортним відділом міськкому пар
тії т. Петрушенко критикував 
начальників будівельних управ
лінь Семенівського тресту, зо
крема т. Святця за те, що він 
глибоко не вникає в питання ви
робництва, організації праці, ке
рує дільницями канцелярсько - 
бюрократичними методами. Соці
алістичне змагання тут носить 
формальний характер, ним по- 
справжньому ніхто не займаєть
ся.

Керуючий трестом «Олексан- 
дріявугілля» т. Альошин говорив 
про завдання, які стоять перед 
вугільними підприємствами міс
та у другому півріччі.

В роботі пленуму взяв участь 
секретар Кіровоградського обко-

I му КП(б)У т. Позаненко.
, По обговореному питанню иле- 
I нум прийняв відповідне рішен- 
' ня.

Волго-Донський судноплавний 
канал імені В. 1. Леніна

Сьогодні публікується поста
нова Ради Міністрів СРСР «Про 

•відкриття Волго - Донського суд
ноплавного каналу». Розглянув
ши рапорт будівників каналу і 
висновок Урядової комісії по 
прийманню його споруд, Рада 
Міністрів СРСР встановила, що 
завдання Уряду по будівництву і 
введенню в експлуатацію Волго- 
Донського судноплавного каналу, 
Цимлянської гідроелектростанції 
і споруд для зрошення першої 
черги в сто тисяч гектарів по
сушливих земель у Ростовській 
області виконане у встановлений 
строк.

Рада Міністрів СРСР постано
вила віднрити Волго - Донський 
судноплавний канал у неділю, 
27 липня 1952 року, забезпе
чивши з цього дня регулярний 

рух пасажирських і вантажних 
суден, а також почати експлуа
тацію Цимлянської гідроелектро
станції і першої черги зрошу
вальних споруд.

В Указі Президії Верховної 
Ради СРСР, який публікується 
сьогодні, говориться:

«Згідно з пропозицією Ради 
Міністрів СРСР і ЦК ВНП(б) при
своїти Волго-Донському судно
плавному каналу ім'я В. І. Леніна 
і іменувати його — «Волго-Дон
ський судноплавний канал імені 
В. І. Леніна».

З величезною радістю і гор
дістю за свою любиму Батьків
щину сприймають всі радянські 
люди постанову Радц Міністрів 
СРСР про відкриття Волго - Дон
ського судноплавного каналу і 

Указ про присвоєння каналові 
імені В. І. Леніна.

Волго - Донський судноплав
ний канал — перша з великих 
сталінських будов комунізму — 
стає до ладу! В літопис всесвіт- 
ньоісторичних перемог соціаліз
му, завойованих нашим героїч
ним народом під керівництвом 
партії Леніна — Сталіна, вписа
но нову славну сторінку. Волею 
комуністичної партії здійснено 
багатовікову мрію російського" 
народу про з’єднання Волги з 
Доном. Волго-Донський судно
плавний канал імені В. І. Леніна 
—величезна споруда нашої епо
хи, нове свідчення могутності 
соціалістичної держави, миро
любної політики радянської дер
жави.

Запалюваний партією Леніна 

— Сталіна, радянський народ 
впевнено йде по шляху до ко
мунізму. Партія і уряд спрямо
вують зусилля радянських лю
дей на здійснення завдань даль
шого могутнього піднесення всіх 
галузей народного господарства, 
на створення матеріально - тех
нічної бази комуністичного сус
пільства.

Ще в тяжкі роки громадянсь
кої війни геніальні вожді рево
люції В. І. Ленін і Й. В. Сталін 
розробляли план великих пере
творень нашої країни, зв’язуючи 
побудову комуністичного сус
пільства з електрифікацією всієї 
країни, всіх галузей промисло
вості і землеробства.

Великий Ленін, творець на
шої держави, говорив:

«Комунізм — це є Радянська 
влада плюс електрифікація всієї 
країни... Тільки тоді, коли кра
їна буде електрифікована, ноли 
під промисловість, сільське гос
подарство і транспорт буде під

ведена технічна база сучасної 
велиної промисловості, тільни 
тоді ми переможемо остаточно».

Великого значення Володимир 
Ілліч Ленін надавав створенню 
Волго-Донського каналу. В 1918 
році на засіданні Ради Народних 
Комісарів Ленін характеризував 
Волго - Донський канал як мо
гутню транспортну підойму, яка 
повинна повернути економіку 
відсталих областей південного 
сходу Росії.

Геніальний продовжувач без
смертної справи Леніна, великий 
вождь і вчитель радянського на
роду товариш Сталін розробив 
програму побудови комунізму в 
нашій країні, за якою завдання 
енергетичного озброєння народ
ного господарства розв’язуються 
комплексно — в поєднанні з пе
ретворенням природи і розвит
ком транспортних шляхів. Спо
рудження Волго - Донського суд
ноплавного каналу є прикладом 
сталінського розв’язання гранді-
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З честю виконаємо зобов'язання, взяті перед товаришем Сталіним

Вище темпи збиральних робіт!
На ходу виправляти недоліки

Багато колгоспів нашого ра
йону розгорнули масове збиран
ня нового урожаю і хлібозаго
тівлі. Проте ряд колгоспів Ко- 
ристівської МТС не тільки не 
провадять хлібозаготівлі, але на
віть не включились у масове 
збирання хліба. Це, зокрема, 
списується керівників артілей 
імені Будьонного (т. Дмитріев), 
імені Рози Люксембург (т. Пили- 
пенко), «Жовтень» (т. Сушко) 
та деяких інших.

Тут вирощено добрий урожай 
зернових. Слід лише організова
но і вчасно провести його зби
рання. Але правління колгоспів 
несміливо розгортають косовицю 
хлібів.

Колгоспи імені Петровського 
та імені Енгельса хоч і зібрали 
вже значні площі пшениці жат
ками, але молотьбу не організо

вують, зволікають хлібозаготів
лі.

Розмови про стиглі і нестиглі 
хліба тривають і нині, тим ча
сом комбайни В збирання вклю
чаються повільно, з оглядкою. 
Навіть випробування їх не скрізь 
організоване.

А якраз якість ремонту склад
них збиральних машин викликає 
серйозне занепокоєння.

...А Півняк вирішує особисті справи
Хлібороби ворошиловського 

колгоспу імені Сталіна вирости
ли високий урожай сільськогос
подарських культур. З великою 
радістю і енергією розпочали во
ни косовицю. Жаткарі Василь 
1’ижко, Іван Рубан, Михайло 
Корлюк, Яків Спересенко та ін
ші з перших днів збирання на
брали високих темпів роботи. 
При нормі 4,5 гектара вони ско
шують по 5 гектарів хліба. Май
стерно в’яжуть снопи в’язаль
ниці Ніна Булавіна, Євдокія Ло
зова, Євдокія Буркацька, Марія 
Корлюк та інші. Вони нав’язу
ють і складають за день в копи 
по 600 снопів при завданні 480.

Але через нерозпорядливість 
керівників артілі, і насамперед 
бригадира рільничої бригади

6 випадки незадовільного ре
монту й простих збиральних ма
шин. В рільничій бригаді т. За- 
рецького з артілі «Оборона кра
їни» за зведеннями давно за
вершено ремонт всіх жаток. А 
насправді в поле з чотирьох жа
ток змогли вийти лише дві.

Деякі комбайнери, як наприк
лад т. Коломоєць в колгоспі 
«Заповіт Леніна», ще й досі не 
знають людей, які будуть обслу
жувати агрегати.

Колгоспи обслуговувані Корис- 
тівською МТС мають всі можли
вості повним ходом вести зби
рання врожаю і хлібозаготівлі. 
Треба лише, щоб голови колгос
пів, дирекція МТС і парторгані- 
зації пройнялися відповідаль
ністю за долю врожаю, негайно 
включили в жнива всі комбайни, 
жатки, молотарки та інші засо
би, посилили агітаційно - масову 
роботу серед трудівників кол
госпного села і спрямували пат
ріотичне піднесення хліборобів 
на повне виконання зобов’я
зань, взятих в листі до великого 
Сталіна.

Л. Герсонська, 
М. Іванова.

т. ІІівняка, масове збирання хлі
ба зволікається.

Хоч в колгоспі є значні площі, 
де повним ходом можна провади
ти збирання комбайнами, потуж
ні машини ио суті ще не вклю
чились в роботу. Лише самохід
ний комбайн Івана Чапаєва по
чав косовицю. За неповний день 
він скосив 12,5 гектара пшени
ці. Можна повним ходом вести 
збирання комбайнами, але інший 
потужний комбайн «Сталінець 
— 6» і досі простоює.

Півняк, замість того, щоб 
весь час перебувати в полі, сте
жити за достиганням хліба і за
безпечити безперебійну роботу 
всіх жаток і комбайнів, часто 
надовго залишає роботу і займає
ться особистими справами. Так

Шириться змагання 
на жнивах

Наша бригада першою розпо
чала збирання нового врожаю. 
Цей день хлібороби зустріли, як 
велике свято. Вони зобов’язалися 
швидко і без втрат зібрати весь 
урожай.

Включившись у соціалістичне 
змагання, колгоспники змагаю
ться за виконання і перевико
нання норм виробітку. Зразки 
наполегливої праці подають 
жаткарі Федір Юхименко, Мико
ла Волков, Максим та Іван Тере- 
щенки. Вони щодня скошують 
по 6 — 6,5 гектарів пшениці 
при завданні 5.

Не відстають і в’язальниці. 
Весь скошений хліб вслід зв’я
зується і складається в кони. 
На кожному з 75 зібраних гек
тарів стоїть по 20—22 копи. 
Колгоспниці Ганна Ткаченко, 
Марія Горбаченко, Ганна Волко- 
ва, Одарка Головченко та інші 
нав’язують по 10—12 кіп кож
на. На нпх рівняються всі кол
госпники.

Хлібороби бригади незабаром 
розпочнуть здачу хліба державі.

С. Волнов,
бригадир першої рільничої 
бригади артілі імені Карла 

Маркса.

було, наприклад, 10 липня. Вка
завши невеличку ділянку жат
карям Василю Рижку та Івану 
Рубану, Півняк пішов додому. 
Виконавши завдання, косарі дру
гу половину дня витратили на 
розшуки бригадира, бо не знали, 
де слід продовжувати збирання.

Подібні випадки безвідпові
дального ставлення бригадира до 
дорученої справи непоодинокі. 
Через це зволікається масове 
розгортання жнив, затримується 
хлібоздача.

Байдужість до організації зби
рання врожаю виявляє і прав
ління колгоспу та його голова 
т. Димура.

В. Глоба,
0. Бузинник.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. На мальовничому березі Півден
ного Бугу розкинувся піонерський табір профспілки працівни
ків споживчої кооперації. Протягом літа тут відпочинуть 
понад 200 ребят.

На знімку: піонервожата Г. Гордіева (зліва) з піонеркамн 
біля річки.

Фото Е. Копита. Прескліше ТАРС.

По-господарському 
зберігати житловий фонд 

(ОГЛЯД ЛИСТІВ)
Сотні будинків у нашому міс

ті належать відділу комуналь
ного господарства. В нпх прожи- 

| вають тисячі робітників і служ
бовців. Листи і скарги, які над
ходять до редакції нашої газети, 
свідчать про те, що зі збережен
ням житлового фонду в місті да
леко неблагополучно. Ремонту 
житлових приміщень не приді
ляється належна увага.

Громадянин Нестеров, що про
живає по вулиці Горького № 28, 
в своєму листі пише:

— Будинок, в якому прожи
ваю я і ще чотири сім’ї, давно 
потрібує ремонту. Покрівля тут 
протікає. В час дощів вода руй
нує стелю і стіни. Не раз звер
тались ми до комунального від
ділу з просьбою відремонтувати 
будинок, але головний інженер 
міськкомунгоспу т. Мантула та 
технік-інспектор т. Назаров за
лишаються глухими до наших 
заяв, а будинок тим часом все 
більше руйнуєтеся.

Не поспішають з ремонтом 
працівники міськкомунгоспу і 
напівзруйнованого будинку №14 
по вулиці Свердлова, бо він, ба
чите, увійшов до списку тих бу
динків, що належать до прода
жу.

У післявоєнні роки виросло 

робітниче селище Перемога. Де
сятки красивих будинків розта
шовано тут. В них розмістилися 
сотні сімей гірників. Деякі з 
цих будинків вимагають поточ
ного ремонту. Та через відсут
ність господарського нагляду за 
ними частина їх руйнується.

— Будинок № 7 по вулиці 
Комсомольській належить шахті 
№ 3. В ньому в багатьох місцях 
протікає дах. Але внаслідок без
відповідального ставлення керу
ючого будинками шахти т. Брй- 
ка до збереження житлового 
фонду, планомірного ремонту 
його не провадиться,—пише в 
своєму листі робітник Олексан
дрійської брикетної фабрики 
т. Волков.

В скаргах трудящих вказуєть
ся і на те, що на ремонт витра
чаються великі кошти, але якість 
виконуваних робіт низька.

Можна навести ще ряд фактів, 
які свідчать про те, що керівни
ки міського відділу комунально
го господарства і комунальних 
відділів підприємств ремонт при
міщень розпочинають тоді, коли 
в них починає валитись стеля 
або стіни.

Час покінчити з порочною 
практикою у збереженні житло
вого фонду.

озних народно - господарських 
завдань.

Завершення робіт по будів
ництву Волго - Донського судно
плавного каналу, що провадили
ся згідно з рішеннями Ради Мі
ністрів СРСР і Центрального Ко
мітету ВКП(б), забезпечило з’єд
нання Білого, Балтійського і 
Каспійського морів з Азовським і 
Чорним морями в єдину водно
транспортну систему. Це дозво
лило в 1952 році приступити до 
перевозок по цій системі масо
вих вантажів — вугілля, лісу, 
цементу, нафти, хліба. Здійснен
ня будівництва Цимлянського 
гідровузла з величезним водой
мищем і гідроелектростанцією, а 
також головної ділянки Донсько
го магістрального каналу і двох 
розподільних каналів забезпечує 
вже в цьому році зрошення пер
шої черги в 100 тисяч гектарів 
посушливих земель в Ростовсь
кій області. В Дальшому забез
печується в установлені строки 

зрошення ще 650 тисяч і обвод
нення двох мільйонів гектарів 
земель у посушливих і напів
пустинних районах Ростовської і 
Сталінградської областей.

Електроенергія Цимлянської 
гідроелектростанції використо
вуватиметься для потреб зрошу
ваного землеробства і промисло
вості, а також для електрооран- 
ки і комплексної механізації 
трудомістких робіт у тварин
ництві та інших галузях кол
госпного і радгоспного виробниц
тва.

Таке комплексне розв’язання 
найважливіших народногосподар
ських проблем можливе тільки в 
умовах радянського ладу. У ве
ликих будовах комунізму, в 
плані перетворення природи 
знаходить свій вияв сталінська 
миролюбна політика радянської 
держави, яка провадить гігант
ську роботу по здійсненню пла
нів мирного будівництва.

Товариш Сталін в лютому 
1951 року в розмові з корес
пондентом «Правдн» говорив, 
що «Радянський Союз не скоро
чує, а, навпаки, розширює ци
вільну промисловість, не згор
тає, а, навпаки, розгортає будів
ництво нових грандіозних гідро
станцій і зрошувальних систем, 
не припиняє, а, навпаки, продов
жує політину зниження цін...».

Завершення будівництва Вол- 
го-Донського судноплавного ка
налу палко вітають трудящі всіх 
країн, як нову блискучу перемо
гу мирної творчої праці народів 
Радянського Союзу, що очолює 
могутній табір миру і демократії. 
Миролюбні народи всіх країн 
наочно бачать, що Радянський 
Союз послідовно і наполегливо 
здійснює свою мирну політику. 
Видатні успіхи мирного будів
ництва в Радянському Союзі — 
це новий вклад у справу миру.

Завершення будівництва Вол- 
го-Донського судноплавного ка
налу — торжество творчої пра
ці радянського народу, величез
ний успіх соціалістичної індус
трії, вітчизняної науки і техні
ки.

Будівники каналу зробили 
славний трудовий подвиг, пока
зали зразки самовідданої роботи 
на благо Радянської Батьківщи
ни, в ім’я торжества комунізму. 
В будівництві Волго-Донського 
судноплавного каналу брали 
участь всі братні республіки ба
гатонаціонального Радянського 
Союзу. Волго-Дон — творіння 
всіх народів соціалістичної віт
чизни. В успішному здійсненні 
сталінського плану будівництва 
Волго - Донського судноплавного 
каналу з новою силою прояви
лись животворний радянський 
патріотизм, непорушна дружба 
народів, морально - політична 
єдність радянського суспільства.

Спорудження Волго - Донсько

го каналу імені В. І. Леніна — 
нова історична перемога нашого 
народу в боротьбі за комунізм. 
Ця перемога запалює мільйони 
трудівників міста і села, викли
кає новий приплив творчої енер
гії в соціалістичному змаганні 
за дострокове виконання народ
ногосподарських планів, за все
мірне поліпшення якісних по
казників роботи.

Паша радянська Батьківщина 
прокладає людству шлях до ко
мунізму. Слава героїчному ра
дянському народові, народові - 
творцю, народові - будівнику! 
Слава великій партії комуністів, 
партії Леніна — Сталіна —нат
хненникові і організаторові всіх 
наших перемог! Слава великому 
вождю і вчителю радянського 
народу, геніальному зодчому ко
мунізму товаришеві Сталіну!

(Передова «Правдьі» за 11 
липня).
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Праці лауреатів Сталінської премії

„Око і Сонце'1
(Продовження*).

*) Початок дивись в газеті „БП“ 
за 9 липня ц. р.

З допомогою світловідчутної 
фотографічної пластинки за фіо
летовою межею сонячного спек
тра виявляються невидимі для 
ока ультрафіолетові промені. Далі 
йдуть промені Рентгена і так 
звані гамма-промені, випроміню
вані радіоактивними речовинами.

Дослідження областей, що ле
жать по обидві сторони спектра, 
показало, що в природі існують 
світлові промені з різноманітними 
довжинами хвиль, починаючи від 
нескінчено великих (практично) 
до нескінчено малих (також прак
тично). При цьому видимою була 
лише мізерна частина цих проме
нів. Людське око, наприклад, 
сприймає тільки світлові промені 
сонячного спектра, які лежать в 
межах від 400 до 700 мілімікронів.

З самого початку нашого сто
ліття німецький учений М. Планк 
зробив багатозначне відкриття. 
Виявилось, що світло може вби
ратися і випромінюватися лише 
цілком визначеними порціями 
енергії, названими квантами. На
родилася квантова теорія світла.

Нові відкриття показали, що 
світло володіє противоречивими 
властивостями,які здавалось би 
виключають одне одну. С. І. Ва
вілов в своїй книзі характеризує 
це положення такими словами: 
„Матерія, тобто речовина І світло,- 
одночасно володіє властивостями 
І хвиль І часток, але в цілому це 
не хвилі І не частки І не суміш 
того і іншого. Наші механічні по
няття не в змозі повністю охопити 
реальність, для цього невистачає 
наочних образів". Це протиріччя, 
перед яким виявився безсильним 
механічний, метафізичний матеріа
лізм, привело буржуазних фізиків 
і філософів до ідеалістичного 
тлумачення нових відкрить. Але 
метафізичний матеріалізм і пород
жений ним новий фізичний ідеа
лізм, були переборені світоглядом 
діалектичного матеріалізму—вчен
ням Маркса, Енгельса, Леніна, 
Сталіна.

З точки зору діалектичного 
матеріалізму „неперебориме" про
тиріччя хвильової та квантової 
теорій світла є не більше як 
реальний вираз єдності протилеж
ностей. Безперервні хвилі і пере
ривчасті частки (кванти) за спро
щеним механічним уявленням 
буржуазних учених немов би ви
черпуючі один одного, насправді 
ж у звичайних явищах природи 
вживаються одночасно. 1 розвиток 
науки блискуче підтвердив це. 
Весь існуючий матеріальний світ 
є не що інше, як рухома матерія, 
представлена в двох основних 
формах—як речовина і як світло.

Такий висновок радянської науки, 
вільної від пут ідеалізму, озброє
ної методом діалектичного мате
ріалізму. всеперемагаючою марк
систсько-ленінською теорією.

Сонце
Розміри Сонця настільки вели

чезні, що людині їх важко уяви
ти. С. І. Вавілов наводить у своїй 
книзі такі дані: поперечник Сон
ця становить близько 1.400 тисяч 
кілометрів, тобто в 110 разів біль
ше, ніж у Землі. Загальна кіль
кість речовини, з якої складаєть
ся Сонце, в. 330,420 разів більше, 
ніж міститься в нашій планеті.

З чого ж складається Сонце?
Сонце є, безумовно, розпалене 

тіло. Температуру сонячної по
верхні можна визначити, вивчаю
чи сонячне світло, його спектр. 
Обчислення вчених показують, що 
температура сонячної поверхні 
становить близько 6.000 градусів.

Фізик і астроном, вивчаючи 
Сонце, користуються телескопами, 
вдосконаленими спектроскопами, 
постійно вживають замість ока 
фотографію. їм відкриваються та
кі деталі сонячного світла, які зов
сім зникають від неозброєного 
ока.

Дослідження спектра сонячного 
світла показали, що більшість хі
мічних елементів, які знаходяться 
на Землі, виявлено і на сонячній 
поверхні. Не знайдені головним 
чином такі важкі елементи, як зо
лото, ртуть, радій та інші.

Сонце безперервно випромінює 
у світовий простір світло. Але 
світло—не безтілесний посланець 
Сонця. Промені світла несуть з 
собою сонячну енергію. Вони не 
що інше, як частина Сонця, що 
долетіло до нас у формі світла.

Сучасна фізика з'ясувала, що 
енергія завжди еквівалентна (рів
ноцінна, рівна по величині) масі. 
Це дає можливість зробити пере
рахування енергії на масу, пере
творити відому кількість енергії 
рівній їй по розміру кількості ма
си. С. І. Вавілов зробив у своїй 
книзі цікавий перерахунок на ма
су сонячної енергії, одержувану 
Землею кожну секунду. При цьо
му він зважив, що одночасно 
Сонцем освітлюється лише поло
вина земної кулі. Внаслідок цих 
обчислень вийшла зовсім скромна і 
легкозапоминаюча цифра—близь
ко двох кілограмів. Отже, два літ
ри води по своїй масі дорівнюють 
світлу, що одержує вся Земля від 
Сонця за секунду. І за рахунок 
цих двох кілограмів живе вся Зем
ля, живе все, що її населяє,—лю
ди, тварини, рослини...

Небесна блакить, зелений ко
лір полів і лісів, білизна снігів, 
сяйво Місяця—все це відображе
не або розсіяне світло Сонця. 
Значна частина сонячного світла 

не доходить до Землі. Вона вби
рається атмосферою, що оточує 
нашу планету. Розсівання соняч
них променів молекулами повітря 
надає небосхилу голубого кольору. 
Якби у землі не було атмосфери, 
ми бачили б Сонце на зовсім чор
ному небі. Таким його і спосте
рігали радянські аеронавти, які 
вперше в світі піднялися на ви
соту 20—22 кілометри над Зем
лею.

Але, виявляється, Сонце випро
мінює не тільки світло. За остан
ні роки без сумніву з'ясувалося, 
що Сонце і зорі одночасно з 
світлом надсилають в світовий 
простір радіохвилі. Під час дру
гої світової війни радіовипроміню
вання Сонця і інших світил стано
вило іноді істотну перешкоду для 
радіолокаторів.

Крім світла і радіохвиль, між 
Сонцем і Землею існують і інші 
посередники. До них належать 
потоки негативно заряжених час
ток — електронів. Ці електричні 
потоки відхиляються магнітними 
полюсами Землі в полярні облас
ті і викликають зміни земного 
магнетизму, відомі під назвою 
магнітних бурь. З другої боку, 
проникаючи у верхні, розріджені 
шари розрідженої атмосфери, 
електрони, які швидко летять, 
змушують світитися гази, що 
перебувають там. Так пояснюють
ся північні сяйва. С. БОРИСОВ.

(Далі буде).

Василь Коларов — один з 
найстаріших керівників кому
ністичної партії Болгарії, вид
ний діяч міжнародного робіт
ничого руху,

(До 75-річчя з дня народ
ження—16 липня 1877 року.

Вмер у 1950 р.).

Американські повітряні пірати 
вбивають американських 

військовополонених у Нореї 
Протест генерала Нам Іра

ПЕКІН, 14 липня. (ТАРО). 
Кореспондент агентства Сіньхуа 
повідомив учора з Кесона:

Сьогодні глава корейської і 
китайської делегації генерал Нам 
Ір заявив американській делега
ції рішучий протест проти кро
вопролиття 11 липня, під час 
якого в таборі № 9 у передмісті 
Пхеньяна було вбито і поранено 
110 американських полонених.

В протесті говориться:
«11-го липня 1952 року при

близно о 23 годині ваші військо
ві літаки піддали бомбардуванню 
і обстрілові наш табір військово
полонених № 9 у Майонні в 
Пхеньяні. 13 ваших полонених 
були вбиті, 19 — тяжко поране
ні, 53 — легко поранені і 25 
пропали без вісті. Я заявляю ва
шій стороні рішучий протест 
проти цього серйозного крово
пролиття.

Цей табір для військовополо
нених має ясні розпізнавальні 
знаки, щодо яких було досягнуто 
угоди між обома сторонами, і ра
ніше ви були інформовані про 
його точне місцезнаходження.

Урочисте покладення вінків до підніжжя 
пам'ятника радянським воїнам у Берліні

БЕРЛІН. (ТАРС). Члени ЦК 
Соціалістичної єдиної партії Ні
меччини, делегати другої конфе
ренції СЄПН і іноземні делегації 
комуністичних і робітничих 
партій, які прибули на конфе-

Доля випускників
В Австрії закінчився навчаль

ний рік. З шкіл випущено, за 
даними організації „Вільна Авст
рійська молодь", 92 тисячі чоло
вік. Переважна частина випуск
ників не може ні поступити у 
вищі учбові заклади, ні знайти 
роботу. Більше 60 тисяч юнаків і 
дівчат, які закінчили школи за 
останні роки, досі не можуть знай
ти роботи.

Страйковий
5 липня відбувся 24-годинний 

страйк 150 тисяч робітників вось
ми найбільших вугільних компа- 

| ній Японії.
7 липня проведено другий 24-

Ваше безладне бомбардування 
повністю порушує угоду. Незва
жаючи на те, що досі ваша сто
рона не вжила заходів у зв’язку 
з п'ятьма випадками бомбарду
вання і обстрілу вашими літа
ками наших таборів військовопо
лонених, стався новий випадок 
бомбардування нашого табору 
для військовополонених № 9.

Це є новим неспростовним до
казом того, що ви з своєї во«і 
порушуєте міжнародне право і 
принципи гуманності. Проводячи 
свою варварську політику бом
бардування мирних міст, ви до
ходите до того, що вбиваєте влас
них військовополонених. Ваша 
сторона повинна швидко і з усі
єю відповідальністю реагувати 
на це серйозне кровопролиття. 
Всяка спроба ухилитися від від
повідальності і продовжувати по
рушення угоди, досягнутої між 
обома сторонами, лише збільшить 
вашу вину». >

Сьогодні делегації повного 
складу на переговорах про пе
ремир’я в Кореї продовжували 
закрите засідання.

ренцію, урочисто поклали в бер
лінському районі Трептов вінки 
до підніжжя пам’ятника радян
ським воїнам, полеглим у боях 
за Берлін.

Австрійських шкіл
Правління „Вільної австрій

ської молоді" від імені багатьох 
тисяч юнаків і дівчат країни по
ставило вимогу перед урядом від
крити громадські учбово-виробни- 

■ чі майстерні, запровадити прогре- 
I сивний закон про виробниче нав

чання молоді і закон, який би 
зобов'язував підприємців надава- 

І ти молоді роботу.

рух у Японії
годинний страйк 170 тисяч ро
бітників цих компаній.

Страйкарі вимагали підвищення 
заробітної плати.

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Бойова програма боротьби 

за мир
З 1 по 6 липня в Берліні про

ходила надзвичайна сесія Всесвіт
ньої Ради Миру. Учасники сесії 
обговорили важливі питання, зв'я
зані з теперішнім міжнародним 
становищем, і прийняли рішення, 
які безсумнівно нададуть ще біль
шого розмаху могутньому рухові 
за збереження миру в усьому 
світі.

Особливу увагу надзвичайна 
сесія приділила німецькій пробле
мі. В доповіді в цьому питанні і 
у виступах делегатів підкреслю
валось, що сепаратна воєнна 
угода, підписана трьома західними 
державами з боннським урядом, 
таїть у собі тяжкі наслідки для 
німецького народу і для справи 
миру. Вона поглиблює розкол Ні
меччини, продовжує на невизна- 
чений строк окупацію західноні
мецької території і сприяє пере
творенню Західної Німеччини в 
плацдарм американської агресії. 
У своєму зверненні до урядів 
США, Великобританії, Франції і 
СРСР і до всіх народів світу Все

світня Рада Миру нагадує чоти
рьом великим державам про їх 
особливу відповідальність у спра
ві врегулювання німецької проб
леми і вважає необхідним негайне 
скликання чотиристоронньої кон
ференції для прийняття необхід
них рішень.

Всесвітня Рада Миру „вважає 
найкращим рішенням, щоб німець
кий народ самостійно шляхом 
вільних виборів здійснив свою 
єдність і створив у себе уряд, 
який укладе мирний договір з 
усіма державами, проти яких ве
ла війну гітлерівська Німеччина".

В резолюції про боротьбу 
проти ремілітаризації Японії і за 
демократичну Японію Всесвітня 
Рада Миру вказує на необхідність 
заміни сепаратного санфранці- 
ського договору, підписаного під 
тиском США, справжнім догово
ром, під яким стояли б підписи 
всіх заінтересованих держав. Цей 
договір повинен передбачати ви
ведення з Японії всіх окупаційних 
військ, заборону створювати там 
іноземні воєнні бази, повний 
суверенітет японського народу і 
необхідність його розвитку в обста
новці демократії і миру.

Всесвітня Рада Миру закликала 
народи країн Азії і Тихого океа
ну підтримати японський народ в 
його справедливій боротьбі і док
ласти максимум зусиль для успіш
ного проведення восени цього 
року в Пекіні конгресу прихиль
ників миру вказаних країн.

Надзвичайна сесія осудила 
варварські дії американських аг
ресорів у Кореї і закликала на
роди всіх країн вимагати негай
ного припинення воєнних дій, а 
також ратифікації і додержання 
всіма країнами Женевського про
токолу від 1925 року про заборо
ну застосування бактеріологічної 
зброї.

Всесвітня Рада Миру виступи
ла з відозвою, в якій вказує на 
необхідність розгорнути активну 
підготовку до конгресу народів 
на захист миру, що скликається 
5 грудня 1952 року у Відні.

Миролюбні народи всіх країн з 
величезним піднесенням сприйняли 
історичні рішення надзвичайної 
сесії Всесвітньої Ради Миру. Во
ни сповнені рішимості перетвори
ти ці рішення в життя і тим са
мим уберегти світ від пожежі но
вої війни.

Аграрна реформа в Китаї
Минуло два роки з того часу, 

як у Китайській Народній Респуб
ліці був опублікований закон про 
аграрну реформу. За цей час у 
сільських районах країни здійсне
но величезні перетворення, які 
в корені змінили життя китайсько
го села.

Аграрна реформа вже проведе
на у величезній більшості районів 
Китаю. Так, наприклад, у Північ
ному Китаї реформа завершена 
скрізь, за винятком невеликих 
районів у провінції Суйюань. В 
Східному Китаї реформою охоп
лено понад 90 процентів сільсько
го населення, або більше ста 
мільйонів селян. У Центрально- 
Південному Китаї, сільське на
селення якого становить 146 міль
йонів чоловік, розподіл землі 
здійснено на території з населен
ням у 119 мільйонів. Наближаєть
ся до закінчення аграрна рефор
ма в Північно-Східному Китаї і 
Південно-Західному.

Сотні мільйонів китайських се
лян назавжди врятовані від фео
дальної системи землеволодіння І 
поміщицької кабали. З величез
ним ентузіазмом цілком спокійні 
за завтрашній день, працюють 
вони на своїй землі.

В результаті величезних аграр
них перетворень у Китаї швидко 
розвивається сільськогосподарське 
виробництво. Селяни будують 
зрошувальні канали, поліпшують 
агротехніку, купують найновіші 
сільськогосподарські знаряддя і 
добиваються високих урожаїв. 
Так, у Північному Китаї, завдяки 
успішно проведеній сівбі, врожай 
пшениці на 10 процентів пере
вищить торішній. За останні пів
року селяни збільшили зрошува
ну площу на третину.

Великого поширення в сільських 
районах країни набули групи 
трудової взаємодопомоги. Тільки 
в Південно-Західному Китаї ство
рено 500 тисяч таких груп. Понад 
60 процентів селян Північного 
Китаю організовані в групи тру
дової взаємодопомоги, багато з 
яких об'єдналися в сільськогоспо
дарські виробничі кооперативи.

Аграрна реформа відкриває 
селянству народного Китаю світ
лий шлях до заможного і куль
турного життя.

Д. БОЧАРОВ.
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Вчасно і без втрат зберемо
врожай, з честю виконаємо свої
зобов'язання перед Батьківщиною,
вождем і вчителем товаришем
Сталіним!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРЯВДЯ

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
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Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Японії

41 Центральний Комітет Комуністичної Партії Радянського Сою
зу палко вітає і поздоровляє братню Комуністичну партію Японії 
в день її тридцятиріччя.

Комуністична партія Японії пройшла славний шлях боротьби 
за справу робітничого класу, за інтереси народних мас Японії. 
Комуністична партія Японії мужньо бореться сьогодні, коли Японія 
знаходиться під п’ятою окупантів, а її народ зазнає національного 
приниження. Робітники, селяни, інтелігенція переконуються в 
тому, іцо тільки Комуністична партія здатна об’єднати демокра
тичні сили Японії і вивести країну на широкий шлях національ
ного відродження, встановлення справжньої демократії, організації 
економічного піднесення країни.

Під керівництвом Комуністичної партії міцніє всенародна бо
ротьба за свободу і національну незалежність Японії, проти 
чуяь.ємного імперіалізму і його японських ставлеників. Ця бо
ротьба японського народу є важливим фактором збереження миру 
на Далекому Сході і знаходить підтримку демократичних сил усьо
го світу.

До своїх ЗО-х роковин Комуністична партія Японії приходить 
озброєна новою програмою, втіливши в собі надії і сподівання япон
ського народу. На основі цієї програми партія продовжує успішно 
зміцнювати єдність своїх рядів, як найпершу умову перемоги про
гресивних сил Японії. •

Бажаємо японським комуністам нових успіхів на їх славному 
шляху.

Хай живе дружба народів Радянського Союзу і Японії!
Хай живе братня Комуністична партія Японії!

Центральний Комітет Комуністичної 
Партії Радянського Союзу

14 липня 1952 року

На честь відкриття Волго-Донського 
судноплавного каналу Імені В. І. Леніна

В обкомі КП(б)У

Про хід збирання врожаю в колгоспах 
Олександрійського району

■V містах і селах Радянської 
України проходять збори і мі
тинги, присвячені історичній 
перемозі будівників Волго - Дон
ського судноплавного каналу 
імені В. І. Леніна. Робітники, 
колгоспники, інтелігенція вис
ловлюють глибоку вдячність 
партії, урядові, товаришеві 
Й. В. Сталіну за безустанне пік
лування про дальший розквіт 
любимої Батьківщини.

Історичну подію трудящі рес
публіки відзначають новими ви
робничими успіхами. Гірники ’ 
Донбасу стали на стахановську 
вахту. Колективи багатьох шахт 
комбінатів «Сталінвугілля» і 
«Артемвугілля» вже видають 
паливо в рахунок серпня. На 
Горлівській шахті 4 — 5

В Нову Каховку до
ставлено надпотужний 
електроземснаряд „1000 
—80“, який використо
вується на будівництві 
основних споруд Кахов
ського гідровузла.

На знімку: електро
земснаряд „1000—80“.

Фото 1. Бондаренка. 
(Прескліше РАТАУ).

☆ 

знатний водій комбайна, лауреат 
Сталінської премії Юхим Старо- 
дубцев довів виробіток до 3—4 
норм за зміну.

Трудівники колгоспного села 
посилили в ці дні збирання вро
жаю і здачу хліба державі. Кол
госп «Дума Леніна», Приазов- 
ського району, Запорізької об
ласті, вже здав державі понад 20 
тисяч пудів зерна. В цьому кол
госпі комбайнери тт. Іваненко і 
Гнидаш намолочують з кожного 
гектара по 250—275 пудів ози
мої пшениці.

Трудящі України готуються 
ознаменувати відкриття Волго - 
Донського судноплавного каналу 
імені В. І. Леніна новими трудо
вими перемогами.

(РАТАУ).

Бюро обкому КП(б)У заслуха
ло доповіді секретаря Олексан
дрійського райкому КП(б)У тов. 
Рибака та голови виконкому ра
йонної Ради депутатів трудящих 
тов. Журавльова про хід збиран
ня врожаю і відмітило, що в 
Олександрійському районі допус
каються серйозні хиби й недолі
ки. Масова косовиця в багатьох 
колгоспах почалася з запізнен
ням на 2 — 3 дні. Ще й досі, 
при наявності достиглого хліба, 
не включаються в роботу ком
байни і жатки, збирання прова
диться неорганізовано, а в окре
мих колгоспах затримується ко
совиця.

Райвиконком, райвідділ сіль
ського господарства, директори 
МТС і спеціалісти сільського гос
подарства не роблять належного 
впливу на хід збиральних робіт 
у колгоспах, не допомагають їм 
у правильній розстановці людсь
ких сил і збиральних засобів, а 
райком партії примирився з по
ганою роботою керівників МТС, 
райвідділу сільського господарст
ва і деяких голів колгоспів і не 
встановив контролю за їх робо
тою.

В результаті поганого керів
ництва збиральними роботами в 
колгоспах імені Енгельса, імені 
Молотова та ряді інших на 13 
липня косовиці по суті не почи
нали. При наявності стиглих хлі
бів для збирання всіма засобами 
в колгоспі імені Щорса (голова 
тов. Мазур) два комбайни прос
тоюють, а з 4 жаток працює ли
ше 3, які виконують норми ви
робітку на 50 — 60 процентів. 
У колгоспі імені Петровського 
(голова тов. Теличко) простоює 
невідремонтований комбайн «Ко
мунар», а з 6 жаток працює З, 
які за два дні скосили лише 10 
гектарів. Подібний стан у кол
госпі імені Хрущова та інших. 
У деяких колгоспах відсутні гли
нобитні токи та криті навіси, а 
в артілі імені Хрущова навіть не 
підготовлено звичайного майдан
чика.

Бюро обкому КП(б)У відміти
ло, що Олександрійський райком 

партії, райвиконком не надають 
всієї важливості своєчасному 
збиранню соломи і полови, МТС 
і колгоспи вкрай погано підготу
валися до цієї роботи. В Олек
сандрійській і Користівській МТС 
не виготовлено жодної тросової 
волокуші. Наявні навісні трак
торні волокуші знаходяться на 
садибах колгоспів і до роботи не 
пристосовані. Скиртування соло
ми, а також хліба, скошеного 
жатками, не почато, на цій робо
ті не використовується живе 
тягло.

У сільгоспартілях імені Воро- 
шилова, «Перше травня», «Шлях 
до комунізму» та інших допус
каються великі втрати врожаю: 
жатки працюють без зерновлов
лювачів, у в’язальниць немає 
грабель, тому скошені площі 
своєчасно не підгрібаються. Зов
сім неприпустимим є й те, що в 
ряді колгоспів — імені Вороши- 
лова, «Перше травня», імені 18 
партконференції на токах скуп- 
чилось багато хліба, а просушу
вання його і очистка не органі
зовані, хліб державі не здається.

Однією з основних причин не
задовільного ходу збиральних 
робіт є погана організація праці 
і низька трудова дисципліна в 
колгоспах. Так, наприклад, у 
другій бригаді колгоспу імені 
Леніна з 65 працездатних кол
госпників 10 липня не брало 
участі в роботі 12, а 11 липня 
— 21 чоловік. В цьому колгоспі 
облік і оплата праці провадиться 
не індивідуально в залежності 
від кількості та якості виконаної 
роботи кожним колгоспником, а 
по групах. Всім колгоспникам 
порівну нараховуються трудодні, 
що породжує знеосібку, шкідли
ву зрівнялівку, підриває трудо
ву дисципліну. В артілі імені 
Щорса не всі працездатні кол
госпники беруть участь у зби
ранні врожаю. За кожною жат
кою закріплено по 10 в’язаль
ниць, а норми вони виконують 
на 50 — 60 процентів. Відсут
нє громадське харчування кол
госпників у полі.

Незважаючи на категоричні 
вимоги травневого Пленуму ЦК 
КП(б)У, пленуму обкому КІІ(б)У 
про те, щоб вслід за збиранням 
провадити оранку стерньових 
попередників, що йдуть під посів 
озимих, цю роботу в колгоспах 
не провадять, площі від соломи 
і полови своєчасно не звільняю
ться, в деяких колгоспах копи 
кладуться непрямолінійно, є ви
падки, коли комбайни працюють 
без соломокопнителів і розкида
ють солому по полю.

Бюро обкому К1І(б)У вважає 
зовсім неприпустимим, коли 
Олександрійський райком КП(б)У, 
райвиконком і директори МТС 
за останній час послабили керів
ництво сінозбиранням, силосу
ванням кормів і доглядом за про

сапними культурами, тоді як ра
йон різко відстає в скиртуванні 
сіна і виконанні плану закла
дання силосу.

В результаті безвідповідальнос
ті директорів, обидві МТС райо
ну погано підготувалися і по
вільно провадять збирання вро
жаю. В Олександрійській МТС 
досі ремонтуються комбайн і два 
трактори «ДТ-54». Через відсут
ність соломокопнителя в колгос
пі імені 18 партконференції ком
байн «Комунар» використовує
ться на стаціонарній молотьбі, а 
не на прямому комбайнуванні. 
Всі комбайни в обох МТС не при- 

. стосовані для збирання полеглих 
хлібів.

Як райком партії, так і зас
тупники директорів МТС по по- 
літчастині, первинні парторгані- 
зації колгоспів погано організу
вали масово - політичну роботу 
в тракторних і рільничих брига
дах. Відсутня наочна агітація, 
дошки показників соціалістично
го змагання.

За незадовільне керівництво 
збиранням врожаю і хлібозаго
тівлями, за відсутність належної 
вимогливості до керівників кол
госпів, машинно - тракторних 
станцій і працівників райвідділу 
сільського господарства секретар 
Олександрійського райкому 
КП(б)У тов. Рибак і голова рай
виконкому тов. Журавльов за
слуговують притягнення до су
ворої партійної відповідальності. 
Однак, беручи до уваги, що вони 
визнали свої помилки і недоліки 
в керівництві сільським госпо
дарством району і дали слово в 
найближчі дні виправити стан з 
збиранням врожаю, хлібозаготів
лями та іншими сільськогосподар
ськими роботами, бюро обкому 
КП(б)У обмежилось попереджен
ням їх. Райком 1Ш(б)У (тов. Ри
бак) і виконком райради (тов. 
Журавльов) зобов’язані усунути 
всі недоліки в організації зби
рання, в проведенні масово-полі
тичної роботи серед колгоспни
ків і механізаторів, мобілізовую- 
чи їх на своєчасне і високоякіс
не збирання врожаю, на достро
кове виконання державного пла
ну хлібозаготівель.

Виконком Олександрійської 
райради, директорів МТС тт. Гор- 
бенка і Жука, завідуючого рай- 
сільгоспвідділом тов. Бондаренка 
зобов’язано включити в роботу 
всі комбайни та прості збиральні 
машини, добитися високопродук
тивного використання їх, забез
печити виконання змінних норм 
виробітку кожним збиральним 
агрегатом, а всі випадки неви
конання норм обговорювати в 
рільничих і тракторних брига
дах.

В першу чергу треба збирати 
полеглі хліба з тим, щоб не до
пустити втрат зерна на цих пло-

(Закінчення на 2 стор.)
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В обкомі КП(б)У Соціалістичне змагання

Про хід збирання врожаю в колгоспах 
Олександрійського району

на честь Дня иіахтаря

(Закінчення).______
щах. Для кожного збирального 
агрегата організувати технічну 
допомогу. Для цього треба вико
ристати пересувні майстерні 
МТС, встановивши чергування 
колгоспних слюсарів, ковалів, 
теслярів безпосередньо в польо
вих станах. Негайно організува
ти скиртування її молотьбу хлі
ба, використовуючи лише моло
тарки. До закінчення косовиці 
категорично заборонити вико
ристання комбайнів на стаціо
нарній молотьбі.

Бюро обкому КІІ(б)У зажадало 
від Олександрійського райкому 
К11(б)У, райвиконкому, директо
рів МТС і завідуючого райвідді
лом сільського господарства вслід 
за збиранням комбайнами негай
но організувати скиртування 
соломи і полови, використавши 
для цього всі тракторні і кінні 
волокуші, а також виділити дос
татню кількість гарб з тим, щоб 
очистку полів від соломи і по
лови закінчити не пізніше, ніж 
на третій день після збирання 
комбайнами, одночасно забезпе
чити оранку під озимі культури 
на площах однорічних, багато
річних трав та з-під зернових 
культур, з тим, щоб оранку за
кінчити не пізніше, ніж за ЗО 
днів до початку сівби на них 
озимих культур.

Бюро обкому КП(б)У зобов’я

*

Не заспокоюватись на успіхах,
Колектив гірників шахти № 2 

систематично виконує план, до
бивається неухильного підви
щення кількісних і якісних по
казників.

Комуністи виступають заспіву
вачами соціалістичного змагання, 
борцями за впровадження передо
вих методів праці.

Значну роботу проводять пар
тійні групи дільниць. Вони ви
рішують важливі питання жит
тя підприємства, з’являються ор
ганізаторами боротьби за високу 
виробничу культуру та збіль
шення видобутку вугілля.

Виробничим успіхам підпри
ємства сприяло уміле поєднання 
партійної і господарської роботи, 
правильна розстановка комуніс
тів на вирішальних ділянках ви
робництва. З 45 членів і канди
датів партії безпосередньо на 
виробництві працює 36 чоловік.

Всі комуністи перевиконують 
норми, служать прикладом для 
безпартійних. В авангарді зма
гання йде зміна гірничого майс
тра комуніста т. Будякова. Вона 
з місяця в місяць видає багато 
надпланового вугілля.

Такі члени партії, як крі
пильник т. Бондаренко, відкат
ниця т. Баранок, слюсар т. За- 
дорожній та багато інших пока
зують зразки стахановської пра
ці.

Не так давно з рекомендації 
партійного бюро наваловідбійник 
комуніст т. Шелковський був 
висунутий на посаду начальни
ка дільниці. Нині колектив цієї 
дільниці йде в перших рядах 
учасників змагання. 

зало всіх секретарів райкомів 
КП(б)У, голів виконкомів рай
рад, завідуючих райсільгоспвід- 
діламп та директорів МТС роз
глянути стан збирання хлібів по 
кожному колгоспу та вжити рі
шучих заходів до масового роз
гортання збиральних робіт всі
ма засобами, правильно організу
вати працю та облік її, забезпе
чивши безумовне виконання всі
ма колгоспниками норм виро
бітку при високій якості робіт.

Організувати найсуворішу охо
рону врожаю на пні, при зби
ранні й перевезенні хліба. Забез
печити своєчасне зважування 
хліба, який надходить від ком
байнів і молотарок.

Бюро обкому КП(б)У зобов’я
зало секретарів райкомів КП(б)У, 
голів райвиконкомів, директорів 
МТС і завідуючих райвідділами 
сільського господарства встано
вити суворий контроль за якіс
тю збирання врожаю, всі ком
байни і жатки повинні працюва
ти лише з зерновловлювачами і 
своєчасно очищати від зерна, зі
брані площі ретельно підгрібати. 
Після складання снопів у копп 
провадити повторне згрібання 
колосків кінними і тракторними 
граблями.

Негайно обладнати польові та
бори в усіх колгоспах, організу
вати громадське харчування з 
тим, щоб колгоспники, які пра

Партійне життя

Про багатогранну діяльність 
партійної організації розповів у 
своїй звітній доповіді секретар 
партбюро шахти т. Лебедєв і ті, 
що виступали в дебатах.

Дійсно, зроблено чимало. Пев
ні досягнення безперечно є. Але 
більшовики не можуть заспокою
ватись на успіхах. Вони зобо
в’язані невпинно йти вперед, до
биватись кращих результатів, а 
цього можна досягти лише в тому 
разі, коли в партійній організа
ції буде широко розгорнута кри
тика і самокритика, коли кому
ністи будуть непримиримо ста
витись до недоліків, викрива
тимуть і усуватимуть їх.

На жаль, ні доповідач, ні біль
шість учасників зборів менше 
всього говорили про хиби і вади 
в роботі. Мова головним чином 
йшла про успіхи колективу гір
ників.

Виступив, наприклад, на
чальник шахти т. Печковський. 
Він не зупинився на серйозних 
хибах в господарській роботі, не 
вказав на причини відставання 
окремих ланок виробництва, на 
те, чому чимало гірників працю
ють нижче своїх можливостей. 
Він відзначив лише досягнення.

Благодушний тон задав тов. 
Печковський, а звідси і низький 
рівень критики і самокритики.

— Заслуга партбюро і т. Ле- 
бедєва полягає в тому, що вони 
зуміли організувати маси, мобі
лізувати їх...,— сказав в своєму 
виступі т. Кислий.

— Соціалістичне змагання 
піднесено у нас на високий рі
вень, — доповнив т. Несен. 

цюють на збиранні, не йшли з 
поля в час обідньої перерви. 
Вжити заходів до покращення 
роботи дитячих ясел, садків і 
майданчиків.

Бюро обкому КП(б)У вимагає 
від секретарів райкомів КП(б)У, 
голів райвиконкомів, завідуючих 
райвідділами сільського господар
ства і директорів МТС одночасно 
з проведенням збиральних ро
біт, забезпечити негайне закін
чення сінозбирання, виконання 
плану силосування кормів, не 
послаблювати догляду за просап
ними культурами і парами.

Обласне управління сільсько
го господарства (начальник тов. 
Кобильський) і директорів МТС 
зобов’язано протягом 2—3 днів 
закінчити ремонт всіх комбай
нів, тракторів, молотарок і зер
ноочисних машин та повністю 
включити їх в роботу, добиваю
чись високопродуктивного вико
ристання кожної машини при ці
лодобовій їх роботі.

Райкоми КП(б)У, заступників 
директорів МТС по політчастині, 
секретарів первинних нарторга- 
нізацій колгоспів зобов’язано по
силити масово - політичну робо
ту серед колгоспників, працівни
ків МТС, комбайнерів і тракто
ристів, ще ширше розгорнути 
соціалістичне змагання за вико
нання зобов'язань, взятих перед 
товаришем Сталіним.

не зазнаватись
— Ми, комуністи, багато зро

били. Це викликає у мене гор
дість і радість...—заявила V. Бе- 
сарабова.

І далі в такому ж дусі висту
пило ще кілька товаришів. Лише 
наприкінці зборів окремі кому
ністи викрили недоліки, але 
мимоходом зупинялись на при
чинах цих недоліків. Ось харак
терний виступ комуніста тов. 
Змієнка.

— У нас, — сказав він, — 
багато говорять про механізацію 
трудомістких процесів, але ду
же мало робиться в цій справі. 
На дільницях немає суворого об
ліку матеріалів. Стрічки тран
спортера відрізали і викинули. 
А через деякий час знову вима
гають їх.

Хто ж винен в такій безгоспо
дарності — ні слова.

На зборах вказували і на не
доліки в організації виробницт
ва, відсутності повсякденної ма
сово-політичної роботи, партбюро 
не добивалося дійовості змаган
ня, допускало формалізм в керів
ництві ним.

Вказувалось також на серйоз
ні упущення в партійно - ор
ганізаційній і партійно-політич
ній роботі.

В обговоренні доповіді взяло 
участь 19 чоловік.

Звітно - виборні збори визна
ли роботу партбюро задовільною. 
Комуністи обрали новий склад 
партбюро.

Збори намітили заходи до по
ліпшення партійної і виробничої 
роботи на шахті.

Видають надпланову продукцію
Ритмічно працює завод «Чер

воний ливарник». З перших днів 
соціалістичного змагання на 
честь Дня шахтаря колектив на
рощує темпи.

Всі цехи перевищують графік, 
видають багато надпланової про
дукції. Кращих показників до
бивається котельний цех, очо
люваний т. Бульбою. Зараз тут 
виготовляється відповідальне за
мовлення — металеві конструк
ції для котла електростанції. На 
цій роботі самовіддано працює 
котельник Сергій Бараненко, 
електрозварник Іван Куценко, 
пресувальник Іван Варченко. 
Менше, ніж півтори норми вони 
не виробляють.

Відзначимо шахтарське свято 
новими виробничими успіхами

Достроково виконаємо взяті 
соціалістичні зобов’язання на 
честь Дня шахтаря, ознаменуймо 
свято достойними виробничими 
подарунками — під таким ло
зунгом трудиться колектив ка
м’яного кар’єру тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз».

З дня на день збільшується 
відвантаження будівельним діль
ницям каменю, щебню, піску.

Незаспокоюючись на досяг
неннях, здобутих в першому пів
річчі, робітники і інженерно- 
технічні працівники борються 
за нові трудові успіхи. 15-ден-

Передові будівельники
На будівельних дільницях на

шого управління передові ста
хановці, борючись за гідну зус
тріч Дня шахтаря, добиваються 
дальшого підвищення продуктив
ності праці. Теслярі бригади 
Івана Конограя, мулярі Семена 
Носкова, максимально ущільню
ючи робочий день, виконують 
денні завдання на 170 процен
тів.

Сумлінно ставиться до своїх 
обов’язків бригада підсобних ро
бітників на чолі з Марією Ма- 
лаковою.

☆

У дні соціалістично
го змагання за достой
ну зустріч Дня шах
таря трудівники авто
транспортної контори 
тресту „Укрвуглемон- 
таж“ наполегливо бо
рються за поліпшення 
всіх техніко-економіч- 
них показників, збіль
шення перебігу авто
машин без капітально
го ремонту.

Передові люди ви
робництва множать 
трудові успіхи, нев
пинно підвищують про
дуктивність праці.

Успішно здійснює 
своє зобов'язання слю
сар Іларіон Іванович 
Ткаченко. Він день у 
день виконує по дві 
норми.

На знімку:

І. І. Ткаченко. 1
Фото М. Воловика.^.

☆

Не відстає і ковальський цех, 
яким керує т. Криволап. Зразки 
високої продуктивності праці 
показують коваль Захар Черняв- 
ський і молотобоєць Іван Савдит. 
Змінні завдання вони виконують 
на 185 — 190 процентів при 
відмінній якості роботи.

Трудящі заводу, змагаючись 
за повну реалізацію соціаліс
тичних зобов’язань, взятих до 
шахтарського свята, приводять 
в дію додаткові внутрішні ре
зерви виробництва, вносять нові 
раціоналізаторські пропозиції, 
спрямовані на удосконалення 
технологічного процесу.

0. Троцевсьний,
працівник заводу «Черво

ний ливарник».

ний виробничий план значно пе
ревиконано.

По - стахановськи працюють 
бутоломи Василь ІІикул, Олексій 
Худяй, Михайло Бахмацький, 
Іван Скрипка. Вони щодня ви
конують норми на 150 — 180 
процентів. Хороших показників 
добиваються вантажники Марія 
Груценко, Марія Драгонець, Іван 
Козуля. Ці стахановці виробля
ють по півтори норми.

І. Отарашвілі,
начальник кам’яного кар’є

ру.

Уміло керує людьми десятник 
т. Твердохлєбов. На дільниці 
значно поліпшено використання 
механізмів, ведеться наполеглива 
боротьба за економію матеріалів 
і електроенергії.

При підведенні наслідків со
ціалістичного змагання за чер
вень виявились десятки нових 
ентузіастів праці.

І. Ульянов,
працівник будівельного уп

равління Семенівського трес
ту.
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З честю виконаємо зобов‘язання, взяті перед товаришем Сталіним

Слово хліборобів—міцне слово Плоди нерозпорядливості
Трудівники нашого колгоспу 

зобов’язались в цьому році ви
ростити з кожного гектара посі
ву в середньому по 24 центнери 
озимої пшениці, 19 центнерів 
жита, а також високий урожай 
інших сільськогосподарських ку
льтур.

Озброєні передовою агробіоло
гічною наукою, потужною віт
чизняною технікою, хлібороби 
сміливо виборюють урожай.

Тепер вже можна підвести і 
деякі підсумки. Дорідний урожай 
зернових вирощено, який наба
гато вищий, ніж торік.

Про це свідчить хоча б те, що 
в перші дні косовиці комбайнери 
тт. Бугрій та Малий на непаро- 
вих площах збирають по 25 
центнерів озимини. Урожай ози
мини, посіяної по пару, значно 
вищий.

Тепер хлібороби наполегливо 
борються за своєчасне проведен
ня збирання зернових, за достро- 

“»,ве виконання державного пла
ну хлібозаготівель.

Кожен з нас твердо пам’ятає 
слова великого Сталіна, що зби
рання справа сезонна. Зібрав 
вчасно — виграв, забарився з 
збиранням — програв.

Напруженим життям живе ни
ні степ. З усіх кінців поля на 
колгоспний тік стікається хліб 
нового врожаю. Тут він очищає- 

—ться, підсушується і відправляє
ться на елеватор.

Ясно, _як* почесне завдання 
покладається на працівників то
ку. Вони повинні забезпечити 
щоденну участь колгоспу у хлі
бозаготівлях.

Зараз на току достаток зерно

Дбають за урожай наступного року
— Доля високого врожаю на

ступного року вирішується те
пер, — так навчає механізаторів 
бригадир тракторної бригади №11 
Тіт Крючков.

Це, звичайно, відомо кожному 
трактористу, але бригадир зо
середжує увагу, що якраз сьо
годні слід дбати за майбутній 
урожай.

І механізатори не баряться. 
На четвертий день вибіркової ко
совиці, значно раніше ніж торік,

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про хід збирання урожаю зернових, проведення 

літніх посівів багаторічних трав у колгоспах району станом на 15 липня 1952 року (в процен
тах до плану)

Зібрано урожаю
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ім. Ворошилова 31 2,1 0
ім. Карла Маркса зо 4 0
ім. 18 партконференції 24,2 10 100
ім. Володимира Ульянова 24 0 0
ім. Сталіна (Ворошиловка) 21 2,4 87,5
«Шлях до комунізму» 20 5,2 0
ім. Калініна 20 2 0
ім. Жданова 17 0,4 0
ім. 12-річчя Жовтня 14 3 0
ім. Енгельса 12 0 0
«Заповіт Леніна» 12 0,2 0
«Перше травня» 11 4,5 0
ім. Щорса 10 2 0
«Шлях до соціалізму» 9 1.8 0

Зібрано урожаю
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імені Сталіна (Бандурівка) 8,8 1,3 0
«Жовтень» 7 0 0
«Комунар» 6 0 0
ім. ІІетровського 6 0 0
ім. Леніна 5,8 0,2 0
ім. Рози Люксембург 3,8 0 0
ім. Хрущова 3,7 0 0
ім. Молотова 3 0 0
«Оборона країни» 3 0 0
ім. 18 з’їзду ВКП(б) 2 0 150
ім. Будьонного 2 0 0
По Олександрійській МТС 21 3 зо
По Користівській МТС 7 0.4 7.1
По району 14 1.7 18

Змагаючись за виконання 
зобов'язань, взятих в листі 
до товариша Сталіна, хлібо
роби артілі імені 18 парт
конференції виростили доб
рі врожаї сільськогосподар
ських культур.

Зараз колгоспники широ
ким фронтом провадять зби
рання урожаю, розгорнули 
хлібозаготівлі.

Нижче друкуємо кілька ма
теріалів про те. як вони бо
рються за дострокове вико
нання цих найважливіших 
народногосподарських зав
дань.

Ми зробили все, щоб не заба
ритися з жнивами. Всі збираль
ні машини були своєчасно і якіс
но відремонтовані, підготовлені 
токи, навіси.

Вивчаючи постанову Пленуму 
ЦК КП(б)У про збирання уро
жаю і хлібозаготівлі, колгоспни
ки внесли ряд цінних пропози
цій, спрямованих на прискорен
ня цих робіт і зобов’язались за
вершити косовицю хлібів за 15 
робочих днів, виконати першу 
заповідь перед Батьківщиною до 
25 липня.

З великою енергією включи
лися колгоспники в жнива. Вони 
не вичікували достигання маси

ЗАТРИМКИ НЕ БУДЕ
очисних машин і двоє ваг. Весь 
хліб, доставлений з-під комбай
нів, вслід очищатиметься. Ван
таження автомашин провадити
меться одночасно з обох ваг. Це 
вдвічі скоротить час наванта
ження хліба.

За кожними вагами за рішим- 
ням правління колгоспу закріп
лені досвідчені вагарі Ганна 
Штир та Надія Ляшенко.

між копами пролягли перші бо
розни. •

Між трактористами шириться 
змагання за високу якість обро
бітку грунту під посів озимих.

Машини, які вдень працюють 
в агрегаті з комбайном, вночі пе
реключаються на оранку грунту. 
Таким чином, в колгоспі вже зо
рано під урожай наступного ро
ку понад 100 гектарів скошених 
площ.

На цій роботі відзначається

вів, провадили жнива вибірково. 
Розгорнувши змагання за стислі 
строки і високу якість робіт, 
жаткарі Дем’ян Шавотін, Марко 
Ткаченко, Онисій Мусулега та 
інші добиваються значного пере
виконання норм виробітку. Не 
поступаються і в’язальниці. Во
ни нав’язують по 10 кіп при 
завданні 8. «і

Через кілька днів у жнива 
включились комбайни Федора 
Малого та Анатолія Бугрія. На 
колгоспний тік почало надходи
ти зерно нового урожаю.

У перші дні масового збиран
ня хліба були і недоліки. Ми не 
зуміли розставити людей так, 
щоб все зерно, яке надходило на 
тік, вслід очищалося, просушу
валось і відправлялось на еле
ватор. Це призвело до деякого 
скупчення хліба на току. На ці 
недоліки нам справедливо вка
зав обком КП(б)У.

Зараз ми виправляємо хиби. 
Темпи хлібозаготівель з кожним 
днем нарощуються. Державі зда
но першу тисячу центнерів 
пшениці нового урожаю.

І. Попов, 
голова колгоспу імені 18 

партконференції.

Працівники току борються за 
те, щоб весь хліб, який надхо
дить з-під комбайнів, того ж дня 
був відправлений державі. За
безпечивши такий стан, ми до
строково, до 25 липня, виконає
мо ттертг яяпавіаь ЛЄРЄД Бать
ківщиною.

Н. Баленно, 
завідуючий током.

тракторист Андрій Щеглов, який 
значно перевиконує свої зав
дання.

Одноразово з збиранням хліба 
нового врожаю і створенням на
дійного фундаменту урожаєві 
1953 року, тракторна бригада 
допомагає колгоспникам в заго
тівлі кормів для громадського 
тваринництва, звільняє площі від 
соломи й полови.

X. Шулежко, 
рахівник колгоспу.

В міському колгоспі імені 
] Леніна стоять великі масиви до

зрілих хлібів, але збирання їх 
неприпустимо зволікається. В 
усьому тут особливо відчутна не
організованість і нерозпорядли
вість, хоч для проведення ус
пішного збирання врожаю і ви
конання хлібозаготівель в кол
госпі є всі умови.

На поля артілі виведено 5 
комбайнів Олександрійської МТС 
і школи механізації сільського 
господарства, та вони по суті в 
роботу не включилися.

Керівники колгоспу вважають, 
що комбайнер т. Іщенко самохід
ним комбайном «працює добре», 
а справді і цей комбайнер ско
шує за день 8 гектарів, проти 
норми — 12, бо бригадир другої 
рільничої бригади т. Федоренко 
не спромігся забезпечити безпе
ребійного розвантаження зерна і 
через це комбайн годинами про
стоює у вичікуванні безтарок.

Не створюють керівники кол
госпу (голова т. Біловербенко) 
та МТС нормальних умов для ро
боти і комбайнерам тт. Куколо- 
ву і Стадніку: то ділянки для їх 
комбайнів не спроможуться вчас
но визначити, то трактори час
то міняються, або й зовсім ви
бувають з ладу і подовгу прос
тоюють в ремонті.

Крім того, в артілі ще за
видна припиняють роботу, а на 
токах лежать ворохи зерна з-під *

Дивне розпорядження
За кілька тижнів перед зби- 

оаиням ущужаю в тракторну 
бригаду Сд^ціада^ІередниЗДЯУ* 
яка обслуговує колгосп ім. 1« 
з’їзду ВКП(б), надійшло розпо
рядження від головного інжене
ра Користівської МТС т. Лісо
вика, в якому пропонувалось зу
пинити почергово всі трактори 
для технічного огляду і ремон
ту, щоб їх зразково підготувати 
до жнив.

Це розпорядження було вико
нано.

Яке ж було здивування меха
нізаторів, коли 15 липня в час

Херсонська область. Колгоспники сільгоспартілі „Червоний 
прапор", Білозерського району, зобов'язались за 17 днів про
вести збирання зернових- на площі 1040 гектарів і зібрати вро
жай по 18,7 центнерів зерна з кожного гектара. Комбайнер Ми
хайло Глущенко, працюючи за погодинним графіком, збирає за 
зміну понад 20 гектарів при нормі 12 і намолочує по 24—25 
центнерів зерна з гектара.

На знімку: агрегат комбайнера Михайла Глущенка на зби
ранні озимої пшениці в колгоспі „Червоний прапор".

Фото 10, Ліхути. Прескліше ТАРС.

комбайнів, очистка і відправка 
якого на заготівельний пункт не 
організована.

Про погану підготовку до зби
рання врожаю свідчить і той 
факт, що в колгоспі лише зараз 
закінчують спорудження механі
зованого току для очистки зер
на.

Міський відділ сільського гос
подарства (завідуючий т. Лебе- 
дєв) обслуговує один колгосп. 
Але його працівники, замість 
оперативного керівництва і кон
кретної допомоги в організації 
збирання врожаю і хлібозаготі
вель, займаються збиранням різ
них відомостей і складанням чис
ленних зведень.

В цю гарячу пору вся масово- 
політична робота повинна бути 
перенесена в поле, туди, де пра
цюють люди, де вирішується до
ля врожаю. Та секретар кол
госпної парторганізації т. Забо
лотний почиває на лаврах, рідко 
буває в полі, не подає допомоги 
агітаторам, не спрямовує їх ро- 

I боти.
Керівники колгоспу та МТС 

повинні негаючись, на ходу ви
правити недоліки і забезпечити 
високопродуктивну роботу кож
ного комбайна, кожної збираль
ної машини, не допускати осі
дання хліба на токах, організу
вавши його безперебійну здачу 
державі.

жнив ми одержали друге розпо
рядження: зняти з трактора ХТЗ 
радіатоі^іГ^ТПТі її Піци жчішя 
ку МТС по комбайнам-V.-4ф«н- 
тову, а трактор знову поставити 
на ремонт. Так і зроблено. Тепер 
в час жнив трактор ХТЗ просто
ює, а роботи по збиранню уро
жаю і підготовці грунту під 
озимину в колгоспі зволікають
ся.

Дивні розпорядження видають 
в МТС.

І. Брикалюк, 
тракторист.
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Листи до редакції
Одна і та

Міський кінотеатр ім. Першо
го травня перейшов з другого 
розряду на перший. Слід було 
сподіватись, що працівники кі
нотеатру, насамперед, цей пере
хід відзначать поліпшенням в 
обслужуванні глядача. Та цього, 
на жаль, не сталося.

Кінокартини демонструються 
на низькому технічному рівні. 
Перехід з апарата на апарат по
ганий, нервув глядача, втрачає
ться зміст і художня цінність 
окремих кадрів кінофільму. Особ
ливо це. було помітно в час де
монстрування фільмів «Наталка 
Полтавка», «Украдене щастя». 
Кінозал не обладнано вентиляці-

Витівки Уткиної
Мені 67 років. Я пенсіонер, 

перебуваю під постійним нагля
дом лікарів. Недавно я звернувся 
у житлово - комунальний відділ 
тресту «Олександріявугілля» до 
бухгалтера т. Уткиної з прось
бою завірити довідку для міськ- 
соцзабезу про те, пф я по інва
лідності не працюю. Довідку бу
ло вже підписано керівником бу
динків. Але т. Уткина запротес
тувала. >

— Ні, ні! Такої довідки я вам 
не завірю. Що це таке?! Працю
вати треба! Люди старіші за вас 
працюють! Ідіть і не морочте го
лову!

Більше жител трудящим
Частина сімей робітників, які 

працюють на підприємствах і 
шахтах тресту «Олександріяву
гілля», не забезпечені житловою 

_П.1ШІ|ІЄІ<\ \ у ,11,0 іЧірІІнлши піп У Г. 

і підприємств. Ремонту житло
вих приміщень не приділяється 
належна увага.

Надзвичайну байдужість до 
запитів трудящих проявляє на
чальник Олександрійської елек
тростанції т. Кравцов. За планом 
електростанція в цьому році по
винна капітально відремонтува
ти 14 житлових будинків. Але

Соковиті корма займають все. 
більше і більше місця в раціоні 
годівлі сільськогосподарських 
тварин. В зимовий час вони за
мінюють зелений корм. Найде
шевшим і найбільш ефективним 
соковитим кормом є високоякіс
ний силос.

Збагачений молочно - кислими 
бродильними продуктами, він ви
кликає апетит у тварин і сприяє 
кращому перетравленню і засво
єнню кормів. Головну роль в 
цьому відіграють молочно - кислі 
бактерії. Вони виробляють з 
цукру, що міститься в рослинах, 
молочну кислоту, яка у відпо
відних умовах застерігає силос 
від псування.

На свіжоскошених рослинах 
утримується невелика кількість 
молочно - кислих бактерій і, 
навпаки, в тисячі разів більше 
є шкідливих бактерій, що спри
яють загниванню рослин.

ж ПІСНЯ...
єю і тому в літній час дуже 
важко витримати сеанс.

До початку сеансу серед тру
дящих не проводяться ніякі 
культурні заходи, крім програ
вання через репродуктор одних 
і тих же пісень «Андрюша» або 
«Утомленное солнце». Ця одно
манітність дуже набридла відві
дувачам кіно.

Директор кінотеатру т. Соко
лик зобов’язаний забезпечити 
культурне обслужування гляда
чів.

В. Погорілий, 
працівник Олександрійського 

педучилища.

Хворий, я повинен був витра
тити не один день в юридичній 
консультації, в лікарській комі
сії тощо, щоб довестп Уткиній 
те, що не, потрібувало доказів.

На запитання по телефону 
працівника міської Ради т. Ут
кина лагідно відповіла: «Він 
пенсію одержує не за інвалід
ністю, а за старістю, а в довідці 
значиться «за інвалідністю».

Отак, замість толком пояснити, 
Уткина грубіянить і займається 
бюрократичною тяганиною.

І. Грошво, 
пенсіонер.

досі жодного метра житлової пло
щі не відремонтовано.

Не використовуються підпри
ємствами[ трес тисяч карбо- 

відпущених 'уванців коштів,
цьому році, за перше півріччя 
освоєно лише 14 тисяч. Особли
во погано допомагають забудов
никам керівники шахти № 3. 
Вони не забезпечують їх місце
вими будівельними матеріалами 
і транспортом.

А. Бслоконсв,
працівник тресту «Олек

сандріявугілля».

Поради зоотехніка

Як поліпшити якість
При закладанні силосу треба 

створити сприятливі умови для 
розвитку корисних бактерій в 
рослинній масі, і, одноразово, 
утруднити розмноження шкідли
вих мікроорганізмів.

Щоб успішно вирішити це 
завдання, треба силосувати лише 
свіжескошену, добре подрібнену 
масу, щільно укладену в силосні 
споруди. Процес закладання си
лосу в одній споруді повинен 
тривати не більше одного- 
двох днів. За таких умов 
у закладеній масі залишає
ться мало повітря, що па
ралізує діяльність шкідливих 
мікробів і створює сприятливі 
умови для розвитку корисних 
мікроорганізмів.

Велике значення для засте
реження силосу від псування 
має правильне його закриття.

Наведіть порядок 
в організації праці 
Готуючи достойну зустріч | 

Дню залізничника, будівельники 
11 дистанції колії зобов’язались і 
достроково спорудити житловий \ 
будинок та провести поточний 
ремонт житлових приміщень і 
колодязів на лінійних кіломет
рах.

Але керівництво дистанції не 
створює умов для того, щоб цін
не прагнення робітників здійс
нювалось. Наряди на виконання 
робіт складаються лише, в кінці 
місяця. Це позбавляє будівельни
ків заздалегідь готувати свої ро
бочі місця і не дає змоги знати, 
яка продуктивність праці кож
ного з них. Не узагальнюють і 
не поширюють тут досвіду пере
довиків.

Д. Авраменно, 
працівник 11 дистанції колії.

Слідами 
неопублікованих листів

До редакції гезети „Більшовиць
ка правда” надійшов лист від гру
пи хворих з Олександрійської 
міської лікарні. В своєму листі 
хворі скаржились на незадовільне 
харчування.

При перевірці, факти, наведені 
в листі, ствердились. Дієтичній 
сестрі т. Слюсаренко. заступнику 
головного лікаря по господар
ській частині т. Шаповалову, 
старшому повару т. Гужеленко 
за незадовільну організацію харчу
вання і недоброякісне готування 
їжі адміністрацією лікарні накла
дено стягнення. Намічено заходи 
для поліпшення харчування хво
рих.

--------ф--------

Новий бакалейно- 
гастрономічний магазин 

Відділ робітничого постачання- 
-иіднрия У Місті на розі вулиць 
Жовтневої і Першотравневої но
вий бакалейно - гастрономічний 
магазин.

Магазин зразково обладнаний. 
Він устаткований прилавком з 
механічним охолодженням для 
харчових продуктів.

Жваво йшла торгівля після 
відкриття магазину. Для спожи
вачів тут є у великому асорти
менті ковбасні і кондитерські 
вироби, консерви тощо.

силосу
Це досягається накладанням на 
масу силосу шару вологої глини 
товщиною 8 — 10 сантиметрів. 
Таким чином зберігають силос 
від проникнення до нього дощо
вих вод і повітря.

Глину накладають на силосну 
масу рівним шаром, ущільнюють 
його і потім накривають шаром 
землі товщиною 35 — 50 сан
тиметрів. Забороняється накри
вати силос соломою, половою або 
іншими пожнивними рештками, 
бо вони містять в собі шкідливі 
мікроорганізми і повітря, що 
знижує якість силосу.

Користуючись цими простими 
правилами, кожен колгосп може 
закласти високоякісний силос, 
який довго зберігається.

І., Бондаренко, 
зоотехнік, завідуючий рай- 

сільгоспвідділу.

В Корейській Народній армії, яка веде напружені бої з аме
риканськими загарбниками, налічується багато самодіяльних ко
лективів. В години відпочинку, зібравшись па галявині, бійці з 
захопленням дивляться і слухають виступи талановитих співаків, 
музикантів, танцюристів, розповідачів.

На знімку, концерт художньої самодіяльності в одному з 
підрозділів на' центральному фронті. Прескліше ТАРС.

30-річчя
По всій Японії проходять мі

тинги і збори на ознаменування 
і ЗО роковин комуністичної партії 

Японії.
15 липня в різних пунктах 

країни відбулося понад 80 мі
тингів і зборів, присвячених ЗО 
роковинам комуністичної партії 
Японії, на яких були присутні 
понад 50 тисяч чоловік. 10-ти-

ПОДІЇ В КОРЕЇ
З 10 по 16 липня з’єднання 

Корейської Народної армії у вза
ємодії з частинами китайських 
народних добровольців продов
жували вести оборонні бої.

Провокаційні нальоти американської авіації 
на Північно-Східний Китай

ПЕКІН, 14 липня. (ТАРС), Ко
респондент агентства Сіньхуа пе
редає з Мукдена 13 липня:

Спостерігач, який перебуває 
тут, заявив, що повітряний наліт 
на Аньдун 11 липня, під час якого 
було вбито і поранено 49 китайсь
ких громадян, є лише одним з 
ряду злочинів, зроблених за ос
танній час американською авіа
цією. Затягуючи і зриваючи пере
говори про перемир'я в Кореї, 
американські агресори вдаються 
до цих провокацій, посилаючи ве
лике число воєнних літаків для 
вторгнення в повітряний простір 
Північно-Східного Китаю.

11 липня 76 американських во
єнних літаків 20-ма групами вторг- 
лися в повітряний простір над 
м. Аньдуном і повітами—Аньдун, 
Куаньдянь, Финчен і Чжуанхе в 
провінції Ляодун.

8 американських літаків, які 
пролетіли над м. Аньдуном о 13 
год. 57 хвил., по варварському об

Страхітливі злочини американських агресорів у Кореї
ПХЕНЬЯН, 13 липня. (ТАРС). 

Денний наліт на Пхеньян 11 лип
ня американських реактивних лі- 
таків-штурмовиків, а також ніч
ний наліт „літаючих кріпостей" є 
найбільш варварським нальотом 
на Пхеньян з самого початку вій
ни.

У східній частині міста під час 
денного нальоту були перетворе
ні в руїни 10 шкіл, вбито і пора
нено близько ПО школярів. Бага

-------------------------♦--------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ
Олександрійське міськвно повідомляє, що комісія по прийому 

дітей до спецшкіл буде працювати 5 та 11 серпня 1952 року при 
Кіровоградському облвно.

ТВО редактора Т. АПОСТОЛ.

Комуністичної партії Японії
сячний мітинг відбувся в Осака^ 
більш 1000 чоловік зібралося на 
один з мітингів у Токіо. Поліція 
розігнала мітинг у Кобе і ареш
тувала 10 чоловік.

Всього по країні 15 липня 
було арештовано 157 учасників 
мітингів і зборів.

(ТАРС).

шкодили 20 і збили 42 літаки 
противника.

Потоплений 1 ворожий кора
бель. __ .

'———" (ТАРС).

стріляли мирних громадян міста, 
вбивши і поранивши при цьому 
49 чоловік.

Спостерігач вказав, що цей сер
йозний інцидент є найтяжчим зло
чином з усіх злодіянь, вчинених 
за останні кілька місяців амери
канською авіацією на китайській 
території.

Він сказав, що за період з 29 
лютого по 10 липня повітряний 
простір Північно-Східного Китаю 
порушили 7.073 американських лі
таки, які вторглися 1.662 група
ми. Деякі з цих американських лі
таків скидали бактеріологічні бом
би, а інші в 39 випадках, бомбар
дували і обстріляли м. Аньдун, 
а також повіти—Аньдун, Лінь- 
цзян, Цзіань, Куаньдянь, Финчен і 
Чжуанхе в провінції Ляодун. У ре
зультаті цих нальотів було вбито
1 поранено 23 чоловіка з числа 
мирних китайських громадян, зни
щено 12 будинків, 1 локомотив,
2 залізничних вагони і інше майно.

то людей загинуло в результаті 
бомбардування і обстрілу ліка
рень, амбулаторій і медичних 
пунктів. Зруйновані не тільки ме
дичні заклади, школи, а також 
міський драматичний театр і інші 
культурно-освітні заклади. Факти 
говорять, що метою цього масо
ваного нальоту є, насамперед, 
знищення мирного населення, бо 
в Пхеньяні нема ніяких воєнних 
об'єктів.
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День фізкультурника

Піднести темпи збирання
,урожаю і хлібозаготівель

Жнива в розпалі. Хлібороби 
району, змагаючись за вирощен
ня високого врожаю у 1952 ро
ці, добились непоганих успіхів. 
25 — ЗО центнерів зерна з гек
тара тепер не рекорд, а звичай
не явище в кожному колгоспі. 
Найважливіше за$иіз завдання— 
своєчасно і без втрат зібрати 
врожай, тим більше, що кліма
тичні умови цього року сприя
ли одночасному достиганню ози
мих і ярих зернових культур.

ЯЬ-За цих умов особливо велика 
$)ль в успішному проведенні 
збиральних робіт покладається 
на комбайни і комбайнерів.

Передові комбайнери нашого 
району Анатолій Бугрій, Іван 
Чапаєв та інші добиваються пе
ревиконання норм виробітку. На 
допомогу їм приходить кмітли
вість, винахідництво, енергія і 
наполегливість. Вони застосо
вують передові методи праці, до
даткові пристосування для ко
совиці полеглого хліба і т. д.

Проте в цілому в районі ком
байновий парк працює „ незадо
вільно.

Директори МТС тт. Горбенко і 
Жук, головні агрономи тт. Бай
да і Могильна не забезпечують 
оперативного керівництва робо
тою комбайнів, не борються за 
ефективне використання кожно
го агрегату. З цих причин бага
то комбайнів і нині простоюють 
через організаційні та технічні 
неполадки.

Так, комбайнер т. Черни- 
шенко, який працює в колгоспі 
імені 18 з’їзду ВКП(б), спроміг
ся за 5 днів скосити всього 5 
гектарів хліба. Це сталося тому, 
що дирекція МТС випхнула в 
поле погано відремонтований аг
регат, не забезпечила його не 
лише пристосуваннями для зби
рання полеглого хліба, але на
віть соломополовокопнителем. Три 
дні через технічні неполадки 
простоює комбайн т. Набойщико- 
ва в артілі «Шлях до комуніз
му». Часто виходять з ладу ком
байни в колгоспі імені Вороши- 
лова, імені Карла Маркса і дея
ких інших.

Подеауди збирання хліба ком
байнами зволікається через ан- 
тимеханізаторські настрої керів
ників колгоспів. Вони особливо 
присущі голові колгоспу імені 
Жданова т. Ковбасенку, який і
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Спортивний вечір у Києві
На ознаменування Всесоюзно

го Дня фізкультурника, який 
відзначається 20 липня, в сто
лиці України відбувся загаль
номіський спортивний вечір. З 
доповіддю «Про Всесоюзний День 
фізкультурника» виступив голо
ва Комітету в справах фізкуль
тури і спорту при Раді Мініс
трів УРСР тов. М. Д. Рац. 

понині не розгорнув масової ко
совиці.

Всі ці недоліки призвели до 
відставання району в збиранні 
врожаю, до зриву п’ятиденних 
графіків хлібозаготівель.

.V своїй постанові «Про хід 
збирання урожаю в колгоспах 
Олександрійського району» об
ком КП(б)У засудив порочну 
практику на збиральних роботах 
в районі і зобов’язав голів кол
госпів, директорів МТС, партійні 
організації, райсільгоспвідділ 
вжити всіх заходів до виправ
лення недоліків і посилення 
темпів косовиці і хлібозаготі
вель.

Щоб подолати це відставання, 
необхідно пустити на повну по
тужність комбайни, молотарки, 
автотранспорт. Для вирішення 
цього завдання слід докорінно 
поліпшити обслужування ком
байнових агрегатів, зміцнити 
трудову дисципліну, розгорнути 
соціалістичне змагання за вико
нання і перевиконання норм ви
робітку кожним комбайнером, 
машиністом молотарки, шофером, 
кожним колгоспником.

Більшовики не можуть розв’я
зувати будь-яке завдання у від
риві від інших невідкладних ро
біт. Вони повинні працювати з 
перспективою, дивитися у зав
трашній день.

Сьогодні газета «Більшовиць
ка правда» друкує лист бобри- 
нецьких колгоспників і механі
заторів, в якому розповідається 
про те, як вони з року в рік до
биваються високих урожаїв ози
мої пшениці і про зобов’язання, 
взяті ними на 1953 рік.

Підхопити цей патріотичний 
заклик і поряд з форсуванням 
роботи по збиранню урожаю і 
хлібозаготівель розгорнути під
готовку до вирощення високого 
врожаю майбутнього року —по
чесне завдання хліборобів.

Треба зараз провадити лущен
ня стерні, оранку під озимину, 
дбайливо доглядати за парами, 
готувати осінній сівбі високо
якісне насіння.

Неухильно спрямовувати енер
гію хліборобів на повне вико
нання зобов’язань, взятих перед 
товаришем Сталіним, головне 
нині в роботі радянських, сіль
ськогосподарських і партійних 
організацій району.

З великим піднесенням учас
ники вечора прийняли приві
тання найкращому другові ра
дянських фізкультурників, ве
ликому вождю і вчителю това
ришеві Й. В. Сталіну.

Після доповіді відбулися по
казові виступи спортсменів Ук
раїни і Києва.

(РАТАУ).

Прийом товаришем Й. В. Сталіним 
віце-голови Всесвітньої Ради Миру 

П‘єтро Ненні
17 липня товариш Й. В. Сталін ньої Ради Миру ГГєтро Ненні. 

мав розмову з віце-головою Всесвіт- (ТАРС).

С о ці а ліс тичне змагання на честь Дня шахтаря
Шофери- 

стотисячники
Соціалістичне змагання за 

гідну зустріч шахтарського свя
та приносить нові виробничі ус
піхи працівникам транспортної 
контори Семенівського тресту.

Успішно виконавши план пер
шого півріччя, водії, тракторис
ти, токарі в липні добиваються 
ще вищих показників.

Днями підведені підсумки зма
гання за минулі шість місяців. 
Місцевком присвоїв звання кра
щого шофера Михайлу Анепкіну, 
Олександру Макарову, Миколі 
Григор’єву, Миколі Рохману. Всі 
вони виконали норми на 140 — 
150 процентів, добились безава
рійної роботи, зекономили по 
200 і більше літрів пального.

Звання кращий тракторист, 
токар, слюсар присвоєно Івану 
Норенку, Миколі Василенку, 
Юхиму Молчанову. Кожний з 
них виконав по дві норми, доеяг 
хороших якісних показників в 
роботі.

Серед шоферів шириться бо
ротьба за перебіг автомобілем 
100 тисяч кілометрів без капі
тального ремонту. Цього вже до- 
сягли водії Петро Пилипенко, 
Григорій Романько та інші.

Зараз у нас налічується 22 
стахановці, які наслідують при
клад передовиків змагання.

І. Ткаченко,
голова місцевкому транс

портної контори.

Заводи важкого машинобудування—Волго-Донському каналові
З великою радістю і гордістю 

за свою Батьківщину зустріли 
колективи заводів важкого ма
шинобудування звістку про за
кінчення будівництва і початок 
експлуатації нової водної магіс
тралі — Волго - Донського суд
ноплавного каналу імені 
В. І. Леніна.

Колективи цих підприємств 
самовідданою працею внесли ве
ликий вклад у спорудження ка
налу. Вони дали первенцю вели
ких будов комунізму першоклас
ні машини, механізми, складне 
устаткування.

Одним з основних поставщи- 
ків машин для великих будов ко
мунізму є Уралмашзавод. Його 
колектив створив для будівників 
Волго - Дону гігантську земле
рийну машину — крокуючий 
екскаватор «ЕПІ-14». Два таких 
екскаватори замінили на будові

В рахунок
В деревообробних майстернях 

шириться соціалістичне змаган
ня за достойну зустріч Дня 
шахтаря. Трудящі підприємст
ва, борючись за високі кількіс
ні і якісні показники, підвищен
ня продуктивності праці, краще 
використання механізмів, дома
гаються нових успіхів.

Всі цехи набагато перевико
нують план. З ентузіазмом пра
цюють колективи столярного це
ху, очолюваного т. Супруном, і 
теслярського, очолюваного тов. 
Левченком. Вони видають знач
но більше виробів, ніж передба
чено завданням.

На знімку: крокуючий екскаватор „ЕШ—1“ за роботою на 
одній із вскришних дільниць тресту „Олександріявуглерозріз". 

Фото С. Міркотана.

до 15 тисяч землесосів. З їх до
помогою було вийнято і перемі
щено кілька мільйонів кубічних 
метрів землі.

На будові працювали десятки 
крокуючих екскаваторів ємкістю 
ківша в 3,4 кубічного метра, 
виготовлених Ново - Краматор
ським заводом імені Сталіна.

Ново - Краматорському заво
дові імені Сталіна довелось та
кож розв’язувати складну про
блему виготовлення за короткі 
строки деталей гідротурбін і 
особливо статорів турбін для 
Цимлянської ГЕС. На заводі бу
ла створена нова конструкція 
зварно - литих статорів, при чо
му вперше в історії техніки ус
пішно здійснено зварювання 
швів перерізом в 170 мілімет
рів.

Турбіни Цимлянського гідро
вузла, створені колективом

1953, року
Тут чимало передовиків зма

гання здійснили зобов’язання, 
взяті на честь шахтарського 
свята. Столяри Петро Пазина, 
Кирило Мороз, Василь Вітряк, 
рамщик Дмитро Буторин і інші 
вже виконали річну виробничу 
норму.

Зараз ці стахановці працюють 
в рахунок 1953 року.

По них рівняються інші тру
дівники підприємства.

Деревообробники нарощують 
темпи, прагнуть забезпечити бу
дівельників потрібного кількіс
тю дерев’яних виробів.

С. Петров.

Ленінградського металічного за
воду імені Сталіна, були новим 
досягненням радянської інже
нерної думки. В їх конструкцію 
внесено цінні удосконалення, 
які дозволили зберегти народно
му господарству країни кілька 
мільйонів карбованців.

Підприємства важкого маши
нобудування дали будівництву 
Волго - Донського водного шля
ху і Цимлянської ГЕС велику 
кількість мостових, монтажних і 
козлових кранів великої ванта
жопідйомності.

З допомогою потужних пор
тальних кранів, виготовлених 
на Ленінградському заводі імені 
Кірова, укладалися залізобетонні 
конструкції, монтувалось устат
кування шлюзів.

(ТАРС).
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Безстрашний лицар революції
(До 26 роковин з дня смерті Ф. Е. Дзержинського)

26 років тому перестало би
тись полум’яне серце видатного 
пролетарського революціонера, 
безстрашного лицаря революції, 
вірного соратника Леніна і 
Сталіна — Фелікса Едмундовича 
Дзержинського. В свідомості на
роду, в думах радянських людей 
встав на весь свій гігантський 
ріст могутня фігура полум’яного 
революціонера, який всім своїм 
життям являв зразок служіння 
народу, служіння справі кому
нізму.

В історичних перемогах радян
ського народу на фронті кому
ністичного будівництва, у вели
ких будовах комунізму, які 
створюються за сталінським пла
ном, у могутньому розквіті соці
алістичної Батьківщини втілено 
торжество великого вчення 
Леніна — Сталіна, вчення, в 
ім’я перемоги якого жив, боров
ся і віддав своє життя Фелікс 
Дзержинський.❖ ❖ <<

Вступивши 18-річним юнаком 
в ряди соціал - демократичної 
партії, Дзержинський цілком 
ввійшов у революційну роботу. 
Уже в 19 років він стає профе
сійним революціонером і незаба
ром висувається як видатний ор
ганізатор і безстрашний борець 
за робітничу справу.

Робітники Вільно, Ковно, Вар
шави, Лодзі, Ченстохова, серед 
яких Фелікс Едмундович проводив 
активну революційну роботу, 
добре знали мужнього борця і 
талановитого організатора, без
страшного революціонера, який 
очолював боротьбу робітничих 
мас проти самодержавства, про
ти капіталістичного гніту.

Яскравою сторінкою ввійшла в 
історію революційного руху Ро
сії грандіозна першотравнева де
монстрація 1905 року у Варша
ві, підготовлена і очолена Дзер- 
жинським. Він же організував 
загальний страйк протесту ро
бітників Варшави у відповідь на 
розстріл цієї демонстрації.

Царська охранка жорстоко пе
реслідувала Дзержинського. В 
липні 1897 року Дзержинський 
був арештований і зісланий на 
три роки в Нолінськ — малень
ке містечко В’ятської губернії. 
За роки своєї революційної бо
ротьби Фелікс Едмундович неод
норазово арештовувався і виси- 
лався. В загальному він поневі
рявся в царських тюрмах, в за
сланні і на каторзі 11 років. Але 
тяжкі злигодні не зламали не

По містах Радянського Союзу
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похитної стійкості і залізної во
лі пролетарського революціонера. 
Крізь грози і бурі революційної 
боротьби, через роки чорної ре
акції, через застінки царської ох
ранки Дзержинський високо про
ніс героїчний прапор соціаліс
тичної революції, славний пра
пор великої партії Леніна — 
Сталіна.

В 1908 році, коли в Росії лю- 
; тував царський терор, коли ба

гато нестійких елементів відхо
дило від революції, відмовлялись 
від боротьби, Дзержинський, який 
перебував в той час в ув’язнен
ні, пише в своєму щоденнику:

«Тут, в тюрмі, часто буває 
тяжко, а іноді навіть страшно...

І, незважаючи на це, коли б 
мені передбачалось почати жит
тя знову, я почав би його так, 
як почав. І не по обов’язку. Це 
для мене — органічна необхід
ність».

В цих рядках — весь Дзер
жинський, мужній воїн револю
ції, цілком спрямований в боро
тьбу, пристрастний революціо
нер, який не знав страху і смут
ку, непохитно упевнений в ос
таточну перемогу народу.

Метою його життя була бо
ротьба за свободу і щастя трудя
щих. «Не варто було б жити,— 
писав Дзержинський, — коли б 
людство не озарялось зіркою со
ціалізму, зіркою майбутнього».

В 1906 році в житті Фелікса 
Едмундовича сталася знаменна 
подія: на IV (Об’єднавчому) з’їз
ді РСДРП в Стокгольмі він впер
ше зустрівся з Леніним і 
Сталіним. Разом з ними він пал
ко виступав проти меншовиків. 
Позиції більшовиків Дзержинсь
кий відстоював і на засіданнях 
обраного на IV з’їзді меншовиць
кого ЦК. На V (Лондонському) 
з’їзді партії, який, як відомо, 
став крупною перемогою більшо
виків в робітничому русі, Ф. Е. 
Дзержинський був заочно обра
ний членом ЦК РСДРП.

1 вересня 1912 року Ф. Е. 
Дзержинського було арештовано 
у Варшаві і засуджено на катор
гу. Його звільнила в 1917 році 
Лютнева революція. Дзержинсь
кий з головою поринає в партій
ну роботу, виконуючи завдання 
Московської більшовицької орга
нізації. Московські більшовики 
обирають Дзержинського своїм 
делегатом на Квітневу Всеросій
ську конференцію РСДРП(б), де 
він знову зустрічається з Леніним 
і Сталіним.

На історичному засіданні 
Центрального Комітету 16 жовт
ня 1917 року, що прийняв рі
шення про збройне повстання, 
Дзержинський був обраний до 
складу Партійного центру по ке
рівництву повстанням. Очолював 
Партійний центр товариш 
Сталін.

Перемога Великої Жовтневої 
соціалістичної революції викли
кала шалену лють буржуазії і 
всіх ворогів народу, які намага
лися підірвати міць Республіки 
Рад. Для захисту диктатури про
летаріату від підступів ворогів 
у грудні 1917 року була ство
рена ВЧК — Всеросійська Над
звичайна Комісія по боротьбі з 
контрреволюцією, спекуляцією і 
саботажем. На чолі ВЧК партія 
поставила одного з кращих своїх 
синів — Фелікса Едмундовича 
Дзержинського. На цьому най
відповідальнішому посту з 
новою силою проявився його та
лант організатора, невтомна 
енергія, витримка, безстраш
ність і рішучість пролетарського 
революціонера. Бойова робота 
ВЧК відіграла величезну роль у 
справі зміцнення диктатури про
летаріату, в перемозі на фронтах 
громадянської війни, в захисті 
свободи і незалежності нашої 
Батьківщини. В ці роки Дзер
жинський неодноразово направ
ляється партією також’ на відпо
відальні ділянки фронтів грома
дянської війни.

З іменем Фелікса Едмундови
ча нерозривно зв’язана боротьба 
партії за соціалістичну індустрі
алізацію країни. На посту голо
ви ВРНГ, на який він був пос
тавлений в 1924 році, Дзержин
ський провів колосальну роботу 
по відбудові народного господар
ства, по будівництву економіч
ної бази соціалізму. Він зі всією 
пристрастю полум’яного більшо
вика боровся за перемогу гене
ральної лінії партії, за торжес
тво сталінського плану індустрі
алізації країни.

Глибокою партійністю, біль
шовицькою принциповістю про
низана вгя діяльність Фелікса 
Едмундовича. Він був неприми
ренний до ворогів соціалізму, 
нещадно боровся проти троць- 
кістсько - зінов’євських і інших 
зрадників, що намагалися зірва
ти соціалістичне будівництво і 
повернути нашу країну на шлях 
відновлення капіталізму.

В яскравій, полум'яній промо
ві на засіданні пленуму ЦК і 
ЦКК ВКП(б) 20 липня 1926 ро
ку Дзержинський зірвав маску з 
підлих троцькістсько - зінов’єв
ських дворушників і зрадників, 
які виступали проти генеральної 
лінії партії, що сіяли невір’я у 
можливість побудови соціалізму 
в нашій країні.

Це була його остання промо
ва. В цей день нестало Дзержин
ського. Він помер на бойовому 
посту, як вірний солдат револю
ції.

«Хочеться, — писав товариш 
Сталін про Дзержинського, — 
одним словом охарактеризувати 
це кипуче життя: ГОРІННЯ».

Світлий образ Фелікса Едмун
довича Дзержинського, його пре
красне життя і героїчна діяль
ність вдохновляють радянських 
людей в їх боротьбі за комунізм.

Партійне життя

Збори пройшли на низькому рівні
Важливою подією 6 житті пер

винної партійної організації є 
звітно - виборні збори. Провести 
їх організовано і на високому 
ідейно - політичному рівні —це 
значить добре їх підготувати, 
забезпечити активність комуніс
тів в обговоренні звіту. .

Це добре розуміє секретар пар
тійної організації автотранспорт
ної контори тресту «Олексан- 
дріявуглерозріз» т. Луценко. Але 
одна справа розуміти, а інша — 
вміти підготувати та провести 
збори.

Початок зборів було призначе
но на 18-30, але на цей час 
до приміщення червоного кутка 
контори прибуло лише 5 чоло
вік. Збори почалися на півгоди
ни пізніше.

Доповідь т. Луценка була не
самокритичною. Він мимоходом 
згадав про організацію соціаліс
тичного змагання, про виконан
ня виробничих планів та про
ведення політико - виховної ро
боти у колективі автотранспорт
ників. Тільки кількома словами 
т. Луценко відзначив, що парт- 
організація не працювала з мо
лодими комуністами, особливо з 
тими, які мають прострочений 
кандидатський стаж.

Не можна сказати, що парт- 
бюро стояло осторонь цих пи
тань. Воно розглядало їх, вино
сило рішення, але найголовні
шого — контролю за виконан
ням цих рішень не було.

Комуніст т. Гойса у виступі 
звернув увагу на те, що в пос
танові партійних зборів більше 
місяця тому було вирішено ство
рити при автоколоні № 2 пар
тійну групу. Та й досі вона там 
не створена.

Комуніст т. Орловський від
значив, що в звітній доповіді 
т. Луценко говорив про низьку 
активність комуністів на пар
тійних зборах. Проте він не ска
зав, що партбюро не залучало до

Коли рішення не виконуються
Недавно відбулися звітно -ви

борні збори в первинній партій
ній організації колгоспу ім. Ро- 
зи Люксембург. Секретар пар
тійної організації т. Криворучко 
багато говорив про заходи і рі
шення, які приймалися на пар
тійних зборах по організаційно - 
господарському зміцненню кол
госпу, але як вони здійснюва
лись, як усувались недоліки він 
не сказав, не дав глибокого ана
лізу партійної роботи.

А говорити було про що. Кол
госп імені Рози Люксембург про
тягом кількох років відстає, з 
року в рік не виконує держав
них планів заготівель сільсько
господарських продуктів, одер
жує низькі врожаї, допускає на 
збиранні значні втрати зерна. 
Зважаючи на помилки минулих 
років, правління колгоспу і пар
тійна організація повинні були 
цього року краще підготуватись 
до жнив, але справа обстоїть не 
так. Тільки відсутністю партій
ного керівництва господарством 
можна пояснити самоплив у під
готовці і розгортанні жнив.

Виступаючі комуністи тт. 
Бурденко, Ільїн, Гарасько та ін
ші піддали різкій критиці робо
ту секретаря парторганізації т. 

підготовки питань на збори ря
дових комуністів. Партійна орга
нізація зовсім недостатньо зай
малася питанням виховання та 
розстановки кадрів. Саме тому 
на посаду начальника автоколо
ни висунули т. Васильєва, який 
систематично пиячить.

Про незадовільну постановку 
політико - виховної роботи се
ред робітників автоколони гово
рили в своїх виступах комут^- 
ти тт. Сервачов, Крутько, ІПа- 
менко, Стріленко та інші. Вони 
зазначили, що внаслідок занед
баності виховної роботи частина 
робітників порушує трудову і 
виробничу дисципліну. В май
стерні контори не розгорнута 
боротьба за якість ремонту ав
томашин. Випущені з капіталь
ного ремонту автомобілі, не ви
тримують встановленого пробігу.

Виступаючі комуністи вказу
вали і на те, що партійна ор
ганізація не контролювала діяль
ності керівників автотранспої^ 
ної контори. Організацією соці
алістичного змагання серед шо
ферів ніхто по суті не займаєть
ся, досвід передовиків не поши
рюється.

1 тільки через це секретар 
партбюро т. Луценко не знайшов 
місця у звітній доповіді, щоб 
розповісти комуністам, як у 
транспортній конторі було за
глушено цінне починання пере
дових шоферів, зокрема комсо
мольця Андрія Дудника, які ви
ступили ініціаторами у змаган
ні за 100-тисячний пробіг авто
машини без капітального ремон
ту, за економію пального.

В обговоренні звітної доповіді 
секретаря партбюро з 26 кому
ністів взяло участь лише 7. Та
ка низька активність свідчить 
про те, що партбюро і його се
кретар т. Луценко несерйозно 
поставились до підготовки і про
ведення зборів.

Л. Жданова.

Криворучка і голову правління 
т. Пилипенка. Вони говорили, 
що недоліків у підготовці до 
жнив можна було уникнути, як
би партійна організація глибше 
вникала в колгоспні справи, за
безпечила б дійовий контроль за 
діяльністю правління, добивала
ся здійснення прийнятих рішень.

На одних із зборів обговорю
валось питання про стан посівів 
просапних культур. Партійні 
збори зобов’язали правління і 
його голову т. Пилипенка спря
мувати зусилля колгоспників на 
своєчасне проведення обробітку 
просапних культур. Але секре
тар парторганізації т. Криворуч
ко не спромігся встановити дійо
вий контроль за виконанням цьо
го рішення, і тому посіви куку
рудзи, соняшника, цукрових бу
ряків заросли бур’янами.

Невиконаним залишається і 
рішення партійних зборів про 
створення кормової бази для гро
мадського тваринницт'ва.

В своєму рішенні партійні збо
ри накреслили конкретні заходи 
для поліпшення партійно - по
літичної та партійно - організа
ційної роботи.

А. Вдовиченко.
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Розширимо площі посіву, збільшимо 
врожаї озимої пшениці 1953 року 

Лист колгоспників, механізаторів та спеціалістів сільського господарства 
Бобринецького району, Кіровоградської області

ПЕРШИЙ ХЛІБ—ДЕРЖАВІ

Більшовицька партія, Радянський уряд, 
особисто товариш Сталін завжди приділяли й 
приділяють велику увагу збільшенню вироб
ництва однієї з найцінніших продовольчих 
культур — озимої пшениці.

Травневий Пленум Центрального Комітету 
К11(б) України зобов’язав працівників сільсько- 
г>господарства «звернути особливу увагу на 
виробництво важливої продовольчої культури— 
озимої пшениці, на збільшення валових зборів 
її шляхом дальшого підвищення врожаїв і роз
ширення посівних площ».

Завдяки повсякденній допомозі, яку подають 
сільському господарству партія та уряд, кол
госпи й радгоспи нашого району домоглися 
значних успіхів у розв’язанні цього важливого 
завдання. Рік у рік збільшуються площі під 
озимою пшеницею, зростають її урожаї. Тільки 
за останні три роки площа посіву цієї культури 
в районі збільшилася на 6400 гектарів, урожай 
з гектара зріс на шість центнерів, а валовий 
•^о зерна майже подвоївся.

Широко впроваджуючи досягнення агробіо
логічної науки й передового досвіду, багато 
колгоспів району вирощують сталі і високі вро
жаї пшениці, як на парових, так і на непарових 
площах.

Торік хлібороби колгоспу імені Войкова з 
площі в 1075 гектарів зібрали в середньому по 
19,5 центнера озимої пшениці з гектара. Брига
да Миколи Кудака з колгоспу імені Куйбишева 
виростила на кожному з 127 гектарів по 27,8 
центнера. Бригада артілі імені Молотова очолю
вана Миколою Дикусаром одержала по 28 цент
нерів пшениці з гектара. Високі врожаї озимої 
пшениці збирають у колгоспах імені Куйбише
ва, імені Молотова, імені Кірова, імені Орджоні- 
кідзе та інших.

Приклад цих передових господарств — кра
щий доказ того, що всі колгоспи можуть і по
винні збирати високі врожаї озимої пшениці на 
всіх площах посіву і цим самим виконати по
ставлене перед ними важливе народногосподар
ське завдання.

Надаючи винятково важливого значення 
справі дальшого підвищення врожаю озимої 
пшениці, збільшенню валових зборів зерна, ми, 
колгоспники й колгоспниці рільничих бригад, 
трактористи й механізатори, голови колгоспів і 
спеціалісти сільського господарства Бобринець
кого району зобов'язуємося цього рону збільши
ти площу посіву озимої пшениці на 2400 гек
тарів 1953 року виростити на всій площі в се
редньому по 22 центнери зерна з гектара. Щоб 
виконати ці зобов’язання, мп розробили і здій
снюватимемо такі заходи:

Забезпечимо старанний догляд за парами, 
щоб протягом літа і аж до сівби тримати їх чис
тими та розпушеними; широко запровадимо по
шаровий обробіток грунту і вчасне боронуван
ня.

Оскільки більше ніж 60 процентів озимої 
пшениці йтиме по непарових попередниках, 
подбаємо насамперед про те, щоб розмістити її 
на найкращих ділянках. У кожному колгоспі 
вже виділили під цю культуру найурожайніші 
площі. По озимині, посіяній торік на парах, бу
де висіяно 40 процентів озимої пшениці. Реш
ту посіємо по пласту багатолітніх трав, після 
однолітніх трав та просапних культур — ри
цини, кукурудзи та бобових.

Ми розуміємо, що вчасна і доброякісна під
готовка грунту під озимину — лущення стерні 
та оранка є вирішальними заходами, що забез
печують одержання високих урожаїв озимої 
пшениці на непарових попередниках. Тому ми 
поставили перед собою завдання за ЗО — 35 
днів до початку сівби повністю виорати злу
щений грунт під озиму пшеницю. На ділянках, 
виораних у перші дні жнив, проведемо одно- 
дворазову культивацію та боронування. На пло
щах, які будуть виорані пізніше, обов’язково 
проведемо коткування. Ці заходи сприятимуть 
кращому ущільненню грунту, нагромадженню 

достатньої кількості вологи та знищенню бу
р’янів.

Щоб здійснити ці важливіші завдання в бо
ротьбі за високий урожай наступного року, 
обидві МТС району — Бобринецька і Кетриса- 
нівська з перших днів збирання врожаю поч
нуть готувати грунт під озимину, для чого по
ставлять на оранку 93 трактори, якими виорю
ватимуть щодня 700 гектарів. Роботу організу
ємо так, щоб протягом 20 — 25 днів повністю 
підготувати грунт для сівби.

Досвід показав, що найвищі врожаї одержу
ють ті колгоспи, де не тільки добре готують 
грунт, а й сіють сортовим насінням.

Тому цього року всю площу озимого клина 
посіємо висококондиційним насінням районова
них сортів ОД-3, ОД-12, а також будемо широко 
впроваджувати нові перспективні сорти ОД-16 
та Піменка. Для цього в кожному колгоспі вчас
но і без втрат проведемо збирання та обмолот 
насінників. Очистимо і засиплемо до 15 серпня 
необхідне насіння.

Широко впроваджуватимемо найефективні
ші способи сівби—перехресний та згущений, що 
дають значний приріст урожаю. Зокрема пере
хресним та згущеним способом посіємо не менш, 
як 8000 гектарів.

На насінні ділянки під час сівби внесемо 
гранульовані добрива, а на непарові попередники 
протягом липня організуємо вивезення місцевих 
добрив, що дасть можливість значно збільшити 
врожай. Не менш як на двох третинах площ 
проведемо підживлення мінеральними та місце
вими добривами, а взимку на всіх площах пше
ниці затримаємо сніг. Щоб вчасно провести 
оранку та сівбу, вже відремонтували сівалки та 
інший необхідний інвентар. Днями закінчимо 
комплектування посівних агрегатів постійним 
складом досвідчених сівачів, заправлювачів зер
на та іншим обслуговуючим персоналом. Крім 
того, на сівбі широко впроваджуватимемо про
гресивні методи праці. З цією метою для кожно
го посівного агрегату розробили стахановські 
маршрути, складемо годинні графіки.

Беручи ці високі зобов’язання, ми закликає
мо усіх колгоспників і механізаторів, голів кол
госпів і агрономів, всіх працівників сільського 
господарства Радянської України, розгорнути 
соціалістичне змагання за одержання високого 
врожаю однієї з найцінніших продовольчих 
культур — озимої пшениці і тим самим внести 
свій значний вклад у зміцнення нашої Бать
ківщини, у справу будівництва комунізму.

Не пошкодуємо сил, щоб з честю виконати 
взяті зобов’язання і наступного року виростити 
високий урожай озимої пшениці, виконати зав
дання, поставлене перед трудівниками сільсько
го господарства Радянської України більшо
вицькою партією, нашим любимим вождем і 
вчителем великим Сталіним.

За дорученням колгоспників і механізаторів 
району:

С. Березняк—секретар райкому партії, 
А. Голубов —голова райвиконкому, А. Лі- 
гостов — завідуючий районним відділом 
сільського господарства, 0. Руденко—го
ловний агроном районного відділу сільсь
кого господарства, А. Харчевний — ди
ректор Бобринецької МТС, 0. Капраленко
— голова колгоспу імені Молотова, 
Н. Гавриш — голова колгоспу імені 
Орджонікідзе, Н. Лазаренко —голова кол
госпу імені Войкова, А. Олексієнко — го
лова колгоспу імені Куйбишева, Ф. Удо
венко — голова колгоспу імені Вороши- 
лова, М. Очнала — бригадир рільничої 
бригади колгоспу імені Войкова, 
М. Кудак —бригадир колгоспу імені Куй
бишева, М. Димченно — бригадир трак
торної бригади, В. Бойко — Герой Соціа
лістичної Праці, комбайнер, М. Дикусар
— бригадир колгоспу імені Молотова, 
Ю. Лошенко—бригадир тракторної брига
ди, І. Ващук — головний агроном Кетри- 
санівської МТС.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ. У Білозерському районі роз
горнулось збирання хліба. Колгоспники зобов'язались достро
ково виконати план хлібоздачі державі. Перші тонни зерна но
вого врожаю відправлені на заготовці пункти.

На знімку: очистка зерна на току в колгоспі їм. Ждано- 
ва перед здачею його державі.

Фото Ю. Ліхути. Прескліше РАТАУ.

Передовики хлібоздачі
Переважна більшість колгос

пів району повним ходом прова
дить хлібозаготівлі.

Перед у цій справі ведуть 
хлібороби колгоспу імені Карла 
Маркса. Вони вже відправили на 
державний пункт перші дві ти
сячі центнерів високоякісної 
пшениці.

Добре налагоджена робота по 
здачі хліба державі також в кол
госпах імені Ворошилова, імені 
18 партконференції, «Перше 
травня». Ці колгоспи здали дер
жаві тисячі центнерів хліба но
вого урожаю.

Готуємось до осінньої сівби
Озима пшениця в нашому кол

госпі займає провідне місце. З 
1.409 гектарів площ озимих 
культур лише 151 гектар засія
но житом. Цього року, в порів
нянні з минулим, площа посіву 
озимини по колгоспу збільши
лась на 177 гектарів.

Не лише на парових площах 
ми вирощуємо високі врожаї, але 
й по стерньових попередниках 
ми збираємо по 16—17 центне
рів пшениці з гектара.

На 1953 рік нами запланова
но посіяти 1.400 гектарів. Але 
це завдання ми думаємо переви
конати.

Уже зараз колгосп готується 
до осінньої сівби. Вслід за ко
совицею хліба комбайнами про
вадиться лущення стерні, звіль
няються площі для лущення 
стерні, зібрані простими зби
ральними машинами. Ця робота 
вже проведена на 182 гектарах. 
Крім того на 188 гектарах не
парових попередників проведено 
оранку під озимину.

Оранка ведеться лише плуга
ми з передплужниками на гли
бину 27 — 28 сантиметрів. Це 
дає змогу зберегти вологу в 
грунті. На цих роботах відзна
чаються трактористи бригади

.N«17 Олександрійської МТС 
Микола Литвин, Іван Леміш та 
бригади № 1 — Федір Бемберя, 
які виорюють за зміну по 5—6 
гектарів при нормі 4.

Пари на площі 520 гектарів 
утримуємо у чистому стані. На 
них проведено 4 культивації.

Торік ми посіяли пшеницю 
перехресним способом на площі 
154 гектари. Це дало збільшен
ня урожаю на 4 центнери в по
рівнянні з площами, посіяними 
звичайним методом. Цієї осени 
ми зобов’язуємось засіяти пере
хресним способом всю парову 
площу.

Лист колгоспників і механіза
торів Бобринецького району про 
розширення площі засіву та 
збільшення урожаю озимої пше
ниці в 1953 році, опублікований 
в газеті «Колгоспне село» за 15 
липня, викликав у хліборобів 
патріотичне схвалення. Вони по
ряд з іншими невідкладними ро
ботами докладають всіх сил, 
щоб створити надійний фунда
мент для збільшення врожаю 
озимої пшениці в наступному 
році.

В. Жежеря,
голова колгоспу імені Воро

шилова.

Патріотичний заклик підхоплено
Організовано проходить зби

рання врожаю та хлібозаготівлі 
в бандурівському колгоспі імені 
Сталіна.

Комбайнер Користівської МТС 
Григорій Сидорський за непов
ний робочий день скошує по 12 
гектарів озимини. Урожай пше
ниці становить 25—28 центне
рів з гектара.

Скошений жатками хліб вслід 
скиртується. Це забезпечило 
своєчасне розгортання оранки зі
браних площ. Тракторист Андрій 
Пономаренко вдень працює в аг
регаті з комбайном, а вночі пе
реключається на оранку грунту. 
На його рахунку вже кілька де

сятків гектарів зораних під ози
мину.

Лист бобрпнецьких хліборобів 
про розширення площ посіву та 
збільшення урожаю озимої пше
ниці в 1953 році, про який до
відались колгоспники з газети 
«Колгоспне село», запалив хлі
боробів на якнайшвидше завер
шення збирання врожаю і хлі
бозаготівель, на своєчасну підго
товку до сівби озимих.

У колгоспі нині розроблюють
ся заходи по збільшенню площі 
посіву та підвищення урожай
ності озимої пшениці.

Г. Давніченко, 
колгоспник.
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По-справжньому керувати 
низовою пресою 

(ОГЛЯД СТІНГАЗЕТ)
Завдання первинних партій

них організацій зробити стінні 
газети дійовими помічниками у 
вирішенні політичних і вироб
ничих питань.

Через свій робкорівський ак
тив газети повинні викривати 
недоліки в роботі, популяризу
вати досвід передовиків, сприя
ти зміцненню трудової дисциплі
ни на виробництві.

Редколегія стінної газети «За 
рулем» (редактор т. Стародубов) 
автотранспортної контори тресту 
«Укрвуглемонтаж» залучає до 
участі в газеті багатьох праців
ників виробництва. Вони в сво
їх замітках розповідають про 
хід соціалістичного змагання та 
досвід передовиків, викривають 
недоліки в роботі підприємства. 
Редколегія добивається дійовості 
вміщених матеріалів.

В одному з номерів газети в 
замітці розповідалось про безлад
дя у видачі робітникам розрахун
кових книжок. В наступному 
номері редколегія повідомила чи
тачів, що в цій справі вже на
ведено порядок.

Ініціативу редколегії, яка 
прагне зробити стінгазету масо
вою і дійовою, зобов’язана всі
ляко підтримувати партійна ор
ганізація (секретар т. Болдирев). 
Але сталось не так. Тов. Болди
рев став на шлях грубого за
тиску тих, хто намагається в 
матеріалах газети викривати 
недоліки в роботі контори. Про 
це свідчить такий факт. Група 
робітників у вільний від роботи

Концерти для хліборобів
В колгоспи для обслужуван

ня хліборобів на жнивах виї
хала група учасників худож
ньої самодіяльності районного 
будинку культури.

Вдень колектив буде давати 
не менше 3—4 концертів без
посередньо в полі, а ввечері 
виступатиме з постановками

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Перешкодити ратифікації 

сепаратного воєнного договору
Надзвичайна сесія Всесвітньої 

Ради Миру, яка відбулася в пер
ших числах липня в Берліні, в 
своїх рішеннях вітала рух наро
дів, що рішуче виступають проти 
ратифікації і виконання сепарат
ного воєнного договору з Захід
ною Німеччиною і договору про 
створення так званої „Європей
ської армії". Всесвітня Рада Ми
ру висловила впевненість, що, 
„об'єднавши всі свої сили, народи 
зможуть у найближчі місяці пере
шкодити ратифікації сепаратних 
угод" і добитися мирного розв'я
зання німецького питання.

„Перешкодити ратифікації се
паратного воєнного договору!"— 
цей лозунг став прапором бороть
би народу Західної Німеччини за 
укладення справді мирного дого
вору з єдиною, незалежною миро
любною і демократичною Німеччи
ною. Ця боротьба проти імпе
ріалістичних окупантів і уряду 
Аденауера, очолена робітничим 
класом і комуністичною партією, 
набрала в Західній Німеччині все
народного характеру. Трудящі 
провели масові страйки, мітинги і 
демонстрації проти ратифікації 

чає підійшла прочитати свіжий 
номер своєї стінгазети. Серед 
них був і робкор т. Братко. В 
цьому номері в його замітці 
критикувалась погана робота хо
дового парку. До газети підій
шов і т. Болдирев. Прочитавши 
замітку т. Братка, Болдирев у 
присутності робітників накинув
ся на робкора, звинувачуючи йо
го в брехливості. Така поведінка 
секретаря парторганізації аж ні
як не сприяє поліпшенню робо
ти газети і зростанню робкорів- 
ського руху. І не випадково, що 
в липні місяці робітникам дово
диться читати газету, випущену 
на початку травня.

Не керує роботою редколегії 
стінгазети і парторганізація ав
тотранспортної контори тресту 
«Олександріявуглерозріз» (сек
ретар т. Луценко).

Спочатку року тут випущено 
всього три номери газети. Як 
за змістом, так і художньо вона 
оформляється недбало. В газеті 
не узагальнюється досвід пере
довиків, на критичні виступи 
її ніхто не реагує. Відсутній і 
робкорівський актив.

Стінна газета є одною з най
більш масових форм політичної 
роботи серед трудящих. Обов’я
зок партійних організацій — 
повсякденно керувати стінними 
газетами, допомагати редколегі
ям залучати до участі в них ши
рокий актив трудящих, підви
щувати роль стінгазет на під
приємствах, в установах і ор
ганізаціях.

п'єс в колгоспних клубах.
Програма складається з ук

раїнських і російських народ
них пісень, частушок, танців та 
творів композиторів і письмен
ників Радянського Союзу та 
країн народної демократії.

Бригада побуває в усіх кол
госпах району.

воєнних договорів. Незважаючи 
на терор, 9 мільйонів жителів За
хідної Німеччини висловились під 
час народного опиту проти ре
мілітаризації і за укладення мир
ного договору з Німеччиною. По
казово, що в загальнонародний 
рух включаються буржуазні і 
дрібнобуржуазні кола.

В цих умовах недавня спроба 
Аденауера, який діє за указкою 
американців, протягти через бонн
ський парламент сепаратний 
воєнний договір мала вигляд 
авантюри і не могла не закічи- 
тися провалом. Американські 
імперіалісти та їх слуги не мо
жуть вже не зважати на німець
кий народ, змушені браги до ува
ги опір народних мас. Відклавши 
ратифікацію сепаратного воєнного 
договору. Аденауср і його кліка 
вдаються зараз до різних манев
рів, щоб зломити невдоволення 
народу аденаурівською антинаціо
нальною політикою. Великі надії 
боннські реваншисти покладають 
на лідера західнонімецьких соціал- 
демократів Шумахера, через який 
імперіалісти ставлять завдання 
перешкодити згуртуванню народу 
проти уряду Аденауера.

Генеральний секретар Соціа
лістичної єдиної партії Німеччи

МІНСЬК. У центральному 
аероклубі ДОСААФ десятки ро
бітників і службовців без від
риву від виробництва оволоді
вають майстерністю пілотуван
ня літаків, планерним і пара
шутним спортом.

На знімку: комсомольці-доса- 
афовці друкар Г. Разум (злі
ва) і механік тютюнової фабри
ки П. Котов перевіряють мотор 
літака перед учбовим польотом. 

Прескліше ТАРС.

Світове досягнення 
українського планериста 

Єфіменка
6 червня на одномістному 

планері „А-9" український пла
нерист В. Єфіменко вилетів з 
Калузького планаеродрому і, 
пролетівши 636,8 кілометра, зро
бив посадку в селищі Мілове, 
Ворошиловградської області, 
Української РСР. Цей резуль
тат перевищує попередній все
союзний і світовий рекорди 
дальності польоту в заздале
гідь намічений пункт, що до
рівнював 602 кілометрам.

(ТАРС).

Зростають трудові 
заощадження

З кожним місяцем зростають 
вклади трудящих в міських 
ощадних касах. Тільки за дру
гий квартал цього року кіль
кість вкладників зросла на 6404 
чоловіки, а сума вкладів 
збільшилась на 10 мільйонів 620 
тисяч карбованців.

(РАТАУ).

ни (СЄПН) Вальтер Ульбріхт у 
своїй доповіді на другій конфе
ренції СЄПН, яка недавно закін
чилась, підкреслив, що в тепе
рішніх умовах для трудящих За
хідної Німеччини „існує тільки 
один шлях порятунку—шлях на
ціонально-визвольної боротьби під 
керівництвом Національного фрон
ту демократичної Німеччини".

Тріумф мирної праці 
радянського народу

Сотні мільйонів людей в усіх 
країнах з піднесенням і радістю 
зустріли повідомлення про успіш
не завершення будівництва Волго- 
Донського судноплавного каналу 
імені В. І. Леніна. В першій з ве
ликих будов комунізму трудящі 
зарубіжних країн бачать новий 
прояв могутніх творчих сил наро
дів СРСР, нове торжество радян
ської науки і техніки. Закордон
на демократична преса підкрес
лює, що Волго-Дон —це перекон
ливий доказ переваги соціалістич
ного суспільного ладу над капіта
лістичним. „Така величезна пре
красна споруда, як Волго-Донсь- 
кий канал,—вказує, зокрема, бол
гарська газета „Земеделсько 
знаме", — збудована в небачено 
короткі строки, можлива тільки в 
країні перемігших робітників і се
лян, в країні Леніна і Сталіна".

Демократична преса називає

Звільнення Андре Стіля з тюрми
ПАРИЖ, 18 липня. (ТАРС). 

Сьогодні ввечері рішенням слід
чої палати Паризького апеляцій
ного суду з тюрми звільнений 
головний редактор газети «Юма-

У Сталінвароші
З кожним днем зростає перше 

соціалістичне місто в Угорщині 
Сталінварош. Швидко піднімаю
ться виробничі корпуси мета
лургійного комбінату імені 
Й. В. Сталіна, нові житлові бу
динки, культурно - побутові за
клади. В цьому році в будівниц
тво міста і комбінату вкладає
ться 40 процентів всіх капітало
вкладень, передбачених за п’я
тирічним планом.

На металургійному комбінаті 
імені Й. В. Сталіна в цьому році 
закладається потужна домна. 
Вже наполовину готовий залізо
бетонний каркас будинку елек-

Допомога держави
Сприяючи рухові серед селян 

за поліпшення сільськогосподар
ського виробництва, відділення 
Народного банку в провінції 
Цзянсі вирішило видати селя
нам позичку на суму 255 міль
ярдів юанів. Частину цієї суми 
вже видано селянам. На будів
ництво і відбудову іригаційних 
споруд селяни одержали позичку

Звірства американських Інтервентів у Кореї
ПХЕНЬЯН, 17 липня. (ТАРС). 

Центральне телеграфне агентство 
Кореї передало нові дані про бом
бардування Пхеньяна і його око
лиць американською авіацією 
вдень 11 липня і вночі 12 липня. 
В повідомленні агентства гово
риться:

Вдень 11 липня і вночі 12 лип
ня американська авіація піддала 
варварському бомбардуванню і 
обстрілові не тільки центральну 
частину Пхеньяна, але й мирні 
населені пункти, розташовані в 
його околицях. Американські льот
чики нещадно розстрілювали се
лян, що займалися прополюван
ням своїх полів, і скидали напал
мові бомби на мирні селянські 
будинки. В селі Санхинрі було 
скинуто близько 300 бомб, якими 
зруйновано 235 будинків і вбито

Волго-Донський судноплавний ка
нал будовою миру, бо у великих 
будовах комунізму з особливою 
силою проявилась миролюбна ста
лінська політика. Ці будови, по
кликані зробити життя радянсь
ких людей ще радіснішим і за
можнішим, провадяться в той мо
мент, коли сили імперіалізму і 
реакції спрямовані не на творен
ня, а на руйнування. Чехословаць
ка газета „Люд" пише, що „пе
ремога будівників Волго-Донсько- 
го каналу і радянського народу 
взагалі є також великою перемо
гою всього людства, яке бореть
ся за мир". Успіхи радянського 
Союзу, підкреслює угорська га
зета „Сабад неп", зміцнюють віру 
наших трудящих у справедливість 
своєї справи, в непереможність 
табору миру.

Будівники каналу Дунай-Чорне 
море в Румунії, гребель і каналів 
у Китаї, водоймищ і електростан
цій у Болгарії, всі трудящі країн 
народної демократії, які заклада
ють основи соціалізму, бачать в 
СРСР запалюючий приклад і ши
роко використовують досвід ра
дянського народу, який будує ко
мунізм. З великою силою висло
вила цю думку угорська газета 
„Мадьяр немзет", яка писала: „Ми 
усвідомлюємо, що на Волго-Доні 
—частка нашого майбутнього, що 
біля Калача і Красноармейська 
закладено основи нової історії". 

ніте», член ЦК Французької ко
муністичної партії письменник 
Андре Стіль.

(РАТАУ).

тростанції. Недавно почалось бу
дівництво коксувального заводу, 
який вперше вироблятиме до
менний кокс з угорського вугіл
ля, а також газ для постачання 
підприємствам і житловим бу
динкам міста. В цьому році за
кінчується будівництво заводу 
вогнетривкої цегли, першого аг
регату найбільшої в країні на
сосної станції, яка подаватиме 
з Дунаю 1.300 літрів води за се
кунду. Будується велика гавань, 
де зараз бетонуються стіни бе
регових стоянів.

(ТАРС).

китайським селянам^
у 32,1 мільярда юанів, на заку
півлю добрив — 14 мільярдів і 
на купівлю тяглової худоби 9,3 
мільярда юанів. Крім того, були 
видані позички на розведення 
різних технічних культур, на 
розширення лісових масивів і 
так далі.

(ТАРС).

142 чоловіка. Серед убитих бага
то жінок з грудними дітьми і ста
риків.

Жорстокому бомбардуванню 
були піддані селянські будинки в 
селі Тетханрен. У цьому селі бом
бами зруйновано понад 50 будин
ків, убито багато мирних жителів, 
знищено селянські посіви. Велику 

| кількість напалмових бомб було 
скинуто на ряд сіл, розташованих 
біля Пхеньяна. В результаті бом
бардування і кулеметного обстрі
лу селянам заподіяно величезної 
шкоди.

Народні власті подають велику 
допомогу селянам, які потерпіли 
від варварських нальотів амери
канської авіації. Народні комітети 
розподіляють серед потерпілих 
продовольство і одяг.

ТВО редактора 
Т. АПОСТОЛ.

До підприємств 
і організацій 

міста Олександрії
Олександрійське управління 

комплектування обладнання трес
ту „Укрвуглемонтаж" звертаєть
ся до підприємств і органі
зацій міста з просьбою—пред'яви
ти відповідні документи і вивезти 
з території бази УКО устаткуван
ня, що належить їм і залишене без 
будьякого догляду протягом 1946 
—51 рр.

В разі непред'явлення докумен
тів і невивезення устаткування 
протягом липня—серпня, устатку
вання буде передане в доход дер
жаві.

Управління комплектування 
обладнання.

Олександрійський нарсуд II діль
ниці розглядатиме справу грома
дянина Донченка Іларіона Карпо- 
вича, що проживає в місті Олек
сандрії, про розторгнення шлюбу 
з громадянкою Донченко Марією 
Степанівною, яка проживає в місті 
Знам'янка.
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